






কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের সদন্তঃ কলিকাতাঁর ভূতপুর্বব সেরিফ. 

অবপর-প্রাণ্ত গভর্ণমেণ্ট. রনায়ন-পরীক্ষক ও কলিকাত' 

হি মেডিকণল্ কলেজের রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক 

জ্ীচুলীলাল বসু সিআই ই, আই এস্ 'ও* এম্ বি 

এফ, সি এস্, রলায়নাচাষ্য 

- প্রণীত । 

৪র্থ সংস্করণ।। 

স্কত ও পরিবদ্ধিত 

কলিকাত। । 
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প্রকাশক-- 

গীজ্যোতিঃপ্রকীশ বস্তু এমবি, এন-সিং এস, 

৫» মনেন্দ্র ব্ুর লেন, কলিকাতা । 

প্রিণ্টার--শ্রীশরচ্চন্দ চক্রবন্া, 

কালিক। প্রেস, 
২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাত।। 



বা উুদাহা। সাহিহান্তরাগী, অশেষ গুণালগ্কত* সোদব-গ্রা্ি 

শীবুক্ত রাঙা বিনয়রুষ্ণ দেব নি 

করকমলে এই পুস্তক 

প্রীতি ও তেহের নিছর্শন স্বরূপ 

গ্রন্থকার কর্ক অপিত হইল । 





প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 

ইঈিপুব্বে সাভিভ্য-সভয় পঠিত “জল” ও “বাধু” নামক 

্বাস্থ্যবিজ্ঞান্ত-বিনয়ক দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় 

পাঠকগণ উক্তি প্রবদ্ধদ্য় বেরূপ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়ছে ন, 

তগ্ছারা উৎসাহিত ভইয়া খাগ্ভবিষয়ক আর একটী এাবন্ধ 

সাধারণের সনন্গে উপস্থিত কিতে সাহসী হইয়াছি । 

* সাহিতা-সভাব তিনটী অর্ধব্শনে এই প্রবন্ধের অপিকাশ 

গঠিত ইইয়াছিল। হাইকোটের স্ৃতপুবব বিচারপতি প্রীদন্ত 

সারনাচরণ মিত্র এম্ এ+ বিঃ এল্ মহাশয় ছুঈটী অধিবেশনে এবং 
শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়রুনও দেব বাহাছুন্ন তৃতীয় অধিবেশনে সভা- 

”ভির কাম্য করিয়' আমার উৎসাহ বদ্ধন করিয়াছিলেন । এই 

প্রবন্ধের কৈয়নংশ আপক্ত জ্যানিব্রিন্ নাথ ঠাকুর মভানয়ের 

সভ।পণতহ্ে বাঁচি ইউনিরন্ ক্লুবের এক অধিবেশনে ও পহিত হইয়া, 

ছিল। কলিকাঁত। ও বাঁচি উভয় স্থানেই উপস্থিত সভাগণ এই 

প্রবন্ধের প্রতি বখই অহণাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এজনা আমি 

্টাহাদিগের নিকট কৃতচ্ছতাপাশে আবদ্ধ । 

খগ্যনম্বন্ধে সাপারণেব মধ্যে নানাবিধ ত্রাস্ত বিশ্বাস এুবল 

দেখিতত পা ওয়। মায়। পুনশ্চ এ স্ধন্ধে নিতান্ত আবপ্তক জ্ঞানের 

অভাবও একান্ত বিরল নহে । বিদয়ট ও অতিশয় বিস্বত এব 

চিকিতসা-শাস্খ ৪ রপায়ন-বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট! 

আমি ক্ষুদ্রণক্তি দ্বারা এরূপ জটিল বিষয়ের সরল ও সংক্ষিপু 



সালোচন' করিতে চেষ্টা করিয়াছি ! বিশেষতঃ রে!গ-শধা।য শয়ান 

অবস্থায় আমাকে এই প্রবন্ধের আনক অপুণের সংশোপন, পরি- 

বন্ঁন ও পরিবদ্ধন করিতে হইয়াছে, ভতরা উহার নান্সাস্ানে যে 
নান" রন্টা ৪ লমপ্রমাদ ঘটটয়াছে, সে বিনয়ে সন্দেহ নাই 1 সঙ্গদয় 

পাঠনণণ অনুগ্রহ বুর্বক ভ্রম গাদশীন কিল দিতীয স্্গরেণে সে 

গলির সংশোধন কজিছে চেষ্ঠা কিল 

+ইদোর জাল লিবাললেক জন্তু কলিকাছিয় ছি আঅঠিন 

প্রচলিত আছে, ভতসম্বনে অল্রবস্তথর আন্লাজনা করিয়াছি 

মগ্ন আম আইন-বাবসায়ী নহি সুতির সহজ ব্ছি দ্বার: 
পলিচালিত হইয়! এসম্বন্ধ যে অভিমত 'প্রক্কাশ করিয়াছি, তাহা 

লৃমশঙ্গ না হইবাঁনই কথ; আইনক্স পাঠকদিগ্ব নিকট আমার 

বিনীত নাবদন এই লে ভাভারা মেন অন্ত গর পূর্বক এই প্রবন্ধের 

শেন অপন!সুটি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করেন এবং বে 
সকল স্থানে লাস্ত মত প্রচারিত হইতাছে, ভাতা মেন অন্তগ্রহ 

পূর্বক নিহদশ করিয়। দেন । সম্প্রতি এই বিবয়সংক্রান্ত আইন 

সন্বক্ষে কলকাঁভায় তীব্র আঁলোচনা চলিনেছে। এ সময়ে 
আইনের দোষ গুণসঙ্গৃন্ধে যত অধিক চচ্চা ভয়, ততই মঙ্গলকর। 
আমার প্রস্থাবগুলি যদি ল্রমশুন্য ভ্য়। তাহা হইলে আইন 
নশোধনের সমস তংপ্রতি কর্তপক্ষদিগের দুটি আকুষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা আছে এবং হদ্বার। শুভফল পাইবার আশা করা যায়। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই প্রবন্ধের রচনা সম্বন্দে বন্ধুবর 
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ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোঁষ মহাঁশয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট 
সাহায্য প্রাপ্ত হইয়।ছি, এজন্য আমি তাহার নিকট বিশেষ ভাঁবে 

ধণী। এতদ্/তীত ডাক্তার শ্রীযুক্ত হীরালাল সিংহ, ডাক্তার 

শ্রীযুক্ত সত্যোন্ত্র নাথ সেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চক্রবর্তী, 

শ্ীযক্ত হেমচন্্ মিত্র প্রভৃতি অন্যান্য আত্মীয় ও ধন্ধুবর্গের নিকট 

হইতে স্পরামশ ও তথ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে সাহাধ। লাঁভ করিয়।ছি। 

ঢাক্তার আর জি, কর মভাশয় তাহার এনাটমি পুস্তকের একথানি 

চিত্রষ এঁই পুস্তকে সন্ত্রিবেশিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং 

শধক্ত হাঁরীধন রায় এম, এ মহাশয় অপর ছুইখাঁনি চিত্রের অঙ্গন 

করিয়া দিয়াছেন । উহাদিগের সকলেরই নিকটে আনি আস্তরিক 

তজ্ঞত। প্রাকাঁশ করিতেছি । 

কলিকাতা 
ই ক্ুলাই, ১৯১০ । শ্ীঢ়ণীলাল বন্ু। 

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 

“থাদোর” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। নাটক ও 

উপন্তাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে বিজ্ঞানবিষয়ক একখানি পুস্তকের প্রথম 

সংস্করণ বে এত শীপ্ব নিঃশেষ হইয়। যাইবে, ইহা আমি আশা! করি 

নাই। দেশের লোঁক পুস্তক খানিকে যেরূপ সমাঁদরের সহিত্ত 
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গ্রহথ করিয়াছেন, ভাহাতে আমি তাহাদিগের নিকট বিশেষভাবে 

কৃতজ্ঞ; কারণ এদেশে বিজ্ঞানমূলক পুস্তকের এরূপ আদর বড়ই 
'আশাপ্রদ। শ্রদ্ধাম্পদা অনেক বঙ্গ মহিল! এই পুস্তকখানি আদ্য্ত 

পাঠ কাঁরয়া আম।কে সাতিশ্য় সন্মানিত করিয়াছেন । 

প্রথম সংস্করণে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছিল। তাহার 

সংশোধন করিতে মগোচিত চেষ্ট। করিয়াছি । দুই এক স্থলে 

কতক গুলি অনাবগ্যন্টীয় উ্ত পরিহার করিয়াছি এবং 'অনেক- 

নেক আবগ্তকীয় নৃতন বিষয়ের সংম্বজন করিয়াছি। বাঞ্গাপীর 

কতকগুলি দৈনিক খাদণ্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়! পুর্ব তালিকার 
নে" সনিবেশিত করিয়াছি । এই স্কল পরীক্ষাফলের কোন 

কোন অন্ধ (যেমন বেগুণ প্রভৃতি তরকারির মাখন-জাতীয় 

উপাদানের অংশ ) নিড়'ল বলিয়। মনে হয় না, কিন্ত অগ্ পরীক্গা- 

ফলের অভাবে উহাই এই সংস্করণে গ্ুহীত হইয়ছে। বারান্তরে 

উহা নিভূ'ল করিবার ইচ্ছা রহিল। 

এই সংস্করণের শেব ভাগে ছুইটী নতম অধ্যায় সংযে।জিত 

হইয়ছে। একটা অধ্যায়ে স্বাস্থাসন্বন্ধীয় কতকগুলি প্ররোজনীয় 

তত্বের আলোচন। কর! হইয়াছে এবং অপরটীতে কতিপয় সাধারণ 

রোগে পালনীয় স্বাস্থাবিধির ও পথ্যাপথোর নির্দেশ করা 

হইয়ছে। আশা করি এই ছুইট বিষয়ই চিকিৎসাশাস্তরানভিজ্ঞ 
পাঠক-পাঠিকার সাংসারিক জীবনে অল্প বিস্তর প্রয়োজনে 
লাঁগিবে । 
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“সাহিতা-সভা” এই পুস্তক তত্প্রচারিত গ্রস্থাবলীর প্রথম 
সংখ্যাভুক্ত করিয়া! এবং প্রথম সংস্করণের মুদ্রণের বায়ভার বহন 

করিয়া আনাকে কতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। 

ধাহারাঁ পুস্তকের ভ্রম নির্দেশ করিয়া তংসংশো।ধনের সহায়তা 

করিয়।ছেন তাহাদের নিকট, এনং এই সংস্করণের গ্রুফ-সংশোধন 

বিষয়ে শ্রীযুক্ত বামাচরণ সিংহ মভাশয়ের নিকট হইতে সাহীয। 
প্রাপ্ত ভইয়াছি বলিয়া তাহার নিকট; আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
*করিজ্ছছি। 

দ্বিতীয় নংস্করণে পুস্তকের কলেবর প্রায় ৭৫ পৃষ্ঠ! বাড়িয়া 

গিয়াছে, কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য পুন্তকের মুল্য বৃদ্ধি করা 

হইল না। 

কলিকাতা, 

১লা জুলাই) ১৯১১। | শ্ীঢুণীলাল বন্থু। 

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 
“্থাদোর” নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে 

€ইটী নৃতন, বিষয়ের যোজনা করা হইয়াছেঃ বথা--“উপবাসের 

উপকারিতা” এবং “রোগীর পথ্য-প্রস্তত-প্রকরণ” । আমাদিগের 

গৃহে অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকেরাই রোগীর পথ্থা প্রস্তুত করিয়। 

থাকেন। তাহাদিগের অবগতির জন্য কয়েকটা প্রয়োজনীয় পথ্য 
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প্রস্তুত করিবার নিয়ম পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত কর| হইল। আশ: 
করি, ই্া প্রতে।ক পরিবারের উপকারে আসিবে! ডাক্তার 

আর, জি, কর মহোদয়ের প্রণীত “রোগী পরিচর্ষ্য?” নামক পুস্তক 
হইন্ডে এ বিষয়ে আমি অনেক সাহাঁধ' পাইয়াছিঃ এজনা ঠাহ'র 
নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনেছি । 

পুস্তকের প্রতোক অংশই বিশেষভাবে পুনবিবেচিত হইয়া 

পরিবন্তিত ও পর্িবদ্িত হইয়াছে 1 'অনেকানেক খাদ্য-দ্রবা সম্বন্ধে 

৫২ সে সকল নুতন তথ্য নিণীত হইয়াছে, এই সংস্করণে তাহার স্ঃক্ষি! 
বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইল । 

বন্ধনান সদয়ে কাগজের চন ল'ত। হেতু এব” গ্রন্থের কলেবর 
পদ্ধি হওয়ায় বাধ। ভইয়া গ্রন্থের মুলা এদ্ধি করিতে হইল) 
আশাকরি, পরিবদ্ধিত গ্রন্থখ'নি বাঙ্গালা! পাঠকপাঠিকাদিগের স্সেহ 

আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে । 

কলিকাতা) 
শচ়ণালাল বন্থু। 

“লা জুলাই) ১৯১৭ । 

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 
“থাগ্য” পুস্তকের ৪র্থ সংস্করণ সবিশেষ সংস্কৃত ও পরি- 

নদ্ধিত হইয়। প্রকাশিত হইল। বর্তমান সংস্করণে পুস্তকের 
কলেবর প্রায় ১৫, পৃষ্ঠ! বুদ্ধি প্রাপু হুইয়াছে। 
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এই সংস্করণে অনেক নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হই- 

যাছে। “পরিপাক-তত্ব”। “থাছ্ের ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায়” 

প্রন্থতি £বষয় গুলি প্রায় নুতন করিয়া লিখিত হইয়াছে । “পথ্য- 
চিকিত্সা” ও “পথ্য-প্রস্তত-প্রকরণ* সম্বন্ধে কতিপয় প্রয়োজনীয় তত্ব 

এই সংস্করণে সংযোজিত হইল | বঙ্গদেশে প্রচলিত এবং সংশোধিত 

ভেঙগাল খা সন্বন্বীয় আইন গুলির সরল অন্তবাদ ভিন্টা পরিশিষ্টে 

প্রদৃন্ত ভঈল। আইনগুলি জানা থাঁকিলে ব্যবপাঁয়ী এবং ক্রেতা) 

উ্তীয়রই বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবন! ৷ «ম পরিশিষ্টে যে 

তালিকা সঙ্গলিত হইয়াছেঃ তৎসাহ|ব্যে যে কেন বাক্তির দৈনিক 

আভারের পরিঘাণ সহজে নিজারণ করিবার সুবিধ। হইবে। 

আয়ুব্বেদে নিভাব্যবহ[ঘূ) খাগ্ভের ধে দোঁধগুণ বধিত হইয়াছে, 

হাহ? যথাস্থানে এই সংঞ্চণে সন্নিবেশিত হইল । প্রাচীন আফ্য- 

খবিগণের এই সকল মত বহু অভিজ্ঞতং ও দুরদশিতার উপর 
পরতিষ্িত, সুতরাং অবহেল। করিবার বিষয্ব নহে । বর্তমান কালের 

বিজ্ঞানসশ্মত মভ গুলির সহিত প্রাচীন মতের সামঞ্জশ্ত স্বাপন 

করিয়া খাগ্ভ বাবহ্ৃত হইলে দেশের লোকের স্বাস্থ্োর সবিশেষ 

উন্নতি হইবার সন্ভবিনা । 

পুস্তকের শেষে একটা বর্ণানুক্রমিক স্থচী প্রদত্ত হইল। 
আশ! করি, ইহ! দ্বারা পুস্তক পাঠের সুবিধা হইবে । 

কলিকাতা 

১লা জুলাই, ১৯২৪ । ) শ্রীচুণীলাল বন্থ 
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বৈষয়িক সুচীপত্র । 

বিষয় 

স্বাস্থ্য সন্গক্ি কয়েক টী কথা 

স্বাস্থ্যের সহিত খাছ্ের সম্বন্ধ 

থাস্ক কাহাকে বলে বি নি 

খাচ্ছের প্রয়োজনীয়তা! ী টীট 

পরিধ্নুক্জিযন্্র ও পরিপাক-ক্রিয়া -** 
খাগ্ভের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদিগের গুণ 

খাগ্ের পরিমাণ নিরূপণ 

খাছ্ের অন্তান্ত উপকরণ 

নিত্যবাবহাধ্য কয়েকটা খাছ 

খাছ্ের পরিপাকের সময় ও পরিপাচাত। 

রন্ধন রঃ রর 

বয়স ও অবস্থা ভেদে খাছ্ের পরিমাণ ও 

আহাবের সময় হু টু 

পরিমিত ভোজন ও দীর্ঘজ্ীবন লাভ রর 

উপব1সের উপকারি! 

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন 

খাছ্ে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় 

কতিপর সাধারণ রোগে পথ্যের ব্যবস্থা 

পৃষ্ঠা । 



পথ্য-প্রস্তত-প্রকরণ 

পর্বশিউ। ( ব্যাংয়ের ছাত1) 
য় পরিশিষ্ট ( ঙ্ রি বঙ্গায় ভেজা ল-খাগ্য-সন্ব হি মি -সন্বন্গীয় আইন 

য় প বিশিষ্ট ( খা্চের বিশুদ্ধত| নি নদেশ ) 

৪ পরিশিষ্ট (কলিন্গা লিনা মিউনিসিপাল্ আইন ) 
€ ম পরিশিষ্ট ( খাগ্যনধো ছ 

কা?লরির ভাঁলিক ) 

বর্ণানুজামিথি কটা 

নাজাতীর় উ পাদান ও 

২ ৫ 2 

3০৭ 

টা) 

নস 



দ্য চি 
স্বাস্থ্য-সন্বন্ধে কয়েকটি রেখা | 

(১) ২ ৫ 
স্পা 

স্াস্থা-রধণার নিয়মাবলী কি পুরুষ কি রমলাঃ মঈশ্টীরহই অনন্ত 

ব্য হল ৪, আ্ীজাতির মাছ এ৬২দন্বখায় জ্ঞান বিশেষভাবে 
প্রচারিত হৃগুয়। আবগ্যন | পাগিবারিক বাব্তান্ কাব্য রমণীরাই 
নির্বাহ করিনা থাকেন পুরুষেরা কেবল উপ।জ্জন করেন মাত্র। 

শিশু-পালন, আহ।র-প্রস্থত-ক্রণ, গুহসংক্কার। পরিষ্কত পরিচ্ছদের 

ব্যবস্থা? শখ্যা ও গুভ-বাবহান্য অন্ত সকল বস্তুর সবন্দোবস্তঃ 

রোগীর শুজ্মযা) এই সকল কাধাই রমণীর ছারা সম্পাধিত হইয়! 

থাকে । এই কাধ্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে স্বাস্থ্য- 

রঙ্গার সাধারণ শিয়নাবলী 'অব্গত হওয়া একা আবশ্তক। 

সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্রাঃ ধন্মপঞধারণ। রমণী 'আম।দিগের ক্ষুদ্র গৃহ- 

রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বরূপ ৷ তীহাপিগের শিক্ষা ও জ্ঞান 

যতই উন্নত হইবে, ততই পারিবারিক এবং সামাজিক সুখঃ শাস্তি 

ও সমৃদ্ধির পরিদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । 

শর 

| 



২ ও খাছ | 

্থাস্থা-রক্ষা। বিনয়টী বন বিস্তৃত ; “স্থলে সংক্ষেপে সরল ভাষায় 
উহ্থার মুল-তত্ব গুলি আলে।চনা করাই মাখার উতদগ্ত | 

করুণ।ময় পরমেশ্বর আমাদিগ্রে ঘ্ঙ্গলের নিমিভ যে সকল 

সম্পদ আমাদিগকে অধাচিত ভাবে প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে 

স্বাস্থাই সর্বশে্চ ! দে নীরোগ ও সন্ল থাবিলে আমরা সকল 

সময়ে সকল অবস্থানেই স্বুথী তইনে পালি, কিন্ত স্বাস্থ ভক্ষ 

হইলে এই আনপ্ত হষ্টির মো নর উঠে ুন্দতর পদার্থ ও 
আমাদিগের শখ ৪ প্রীভি বিধান করিতে সমথ হয় না । “রঙ্বধয, 

বিদ্ভা। সঙ্গান, যশ, পন্ম, কিউট প্রা শ্ভর সম্যক্রাদে লাভ 

করিতে পারা দায় না প্রোগী দে ফিলল লিজই ক» 
ক্ষরে ভাঁভা নভে, কচ অপর আনেপ্রহ র 

তাহার সেক; হহনাব শিশিনভ্ত হাতার বোগ- শান্তির নিশি , আগ্ীয় 

পরিজনগণ ক বাপ্ত থাকেন এব বোগর অনিচ্ছ। সন্বে ৪ 

ষ্াহাদিগকে কি ঢব্বিভ শারীরিক ৪ মানসিক ক্ঠ ভোগ করিতে 

হয়! 'অবশেছসে পক্ষাধাভি-গ্রস্ত নিশ্চল হন্ত পদের হায় বোগ' 

সমাজ-শরীরে একটা ছর্বহ ভার স্বরূপ হইয়। উঠে। সংসারে 

কোন প্রিয়নের কোনি কঠিন পোগ ভইগল আমাধিগের কি 

বিষম ছুর্ভ।লন; « তাশান্তি উপস্থিত ভর এবং বেগ উপশম হইছে 

দেখিলে কি বিল আনন্দ অনুভব করিয়। পাকি ! সন্তান অন্তস্থ 

হইলে মা সবল কার্য পৰিভ্যাগ করিয়। 'আঅনাতালে ৪ অনিদ্রায় 

তাহার সেব। করিয়। থাকেন ; ইহাতে সংসাধে কি বিশৃঙ্গলা 



স্বাস্থ্য-সন্বন্ধে কয়েকটী কথা । শু 

উপস্থিত হয়) তাহ] সকলেই অবগত আছেন । মাতা রুগ্ন হইলে 

শিশুসস্তানগণ যত্র ও পরিদর্শন অভাঁবে অত্যন্ত কষ্টভোগ করে 

এব* শরীপ্রহ্ই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। পিতা অসুস্থ হইলে 

উপাঞ্জনাভাবে রোগের ষথোচিত চিকিৎস। ও শুঞাষা ঘটিয়া উঠা 

দুরে থাকুক, সংসারে শীঘ্রই দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। স্তরাং 
স্বাস্থ্যের অভাব ঘে সকল প্রকার অমঙ্গল ও ভুঃখ উৎপাদন 

"করিত »সমর্থ, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্তক নাই। 
মচৈশ্বর্যশালী, বন্মনুচর-পরিব্রতঃ বিশ্বত জনপদের রুগ্ন নরপন্ছি 

অপেক্ষা জীণ্পর্ণকুটারনিবাসী কদর্যযান্নভোজী লুস্থ ও সবল কৃষক 

মে সহঅগুণে সুখী, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহে নাই। এপ 
অমূল্য স্বাস্থ্য যাহাতে কোনমতে ভগ্ণ না হয়, তদিময়ে বথোটিত যত্ধ 
কর! সকলেরই এাধান কর্তবা। 

স্বাস্থ্য কাহাকে বলে? আমাদিগের শারীরিক যন্্রগুলির ক্রিয়া 

স্বাভাবিক ভাবে চলিলেই আমরা! সম্পুর্ণ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিয়া 
গাকি- শরীরের এইরূপ অবস্থার নামই স্বাস্থা। আমাদিগের 

শরীর একটা ঘটিকাযন্ত্ের স্তায়। ঘড়ীর কল যন্তঙ্গণ ঠিক থাকে, . 

ততক্ষণ ঘড়ীটী ঠিক চলে 'ও ঠিক সময় রাখে । কল সামান্তরূপে 

বিকৃভ হইলে সময় ঠিক থাকে না, ঘড়ীটা ভয় দ্রুন, না হয় 

বিলম্বে চলে; এইরূপ অবস্থাকে ঘড়ীর রোগ বলা যাইতে পারে । 

কল বিশেষরূপে বিকার প্রাপ্ত হই'ল ঘড়ীর কাধ্য বন্ধ হইয়া যায়ঃ 

ইহাকেই ঘড়ীর মৃত্্য বলা যাইতে পারে। আমাদিগের শরীর 



৪ খাছ | 

ঘড়ী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক রচনা-কৌশলে নির্মিত হইলে 
উহার কার্য মোটাসুটা ঘড়ীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 

শারীরিক যন্রগুলির সামান্য বিকারে বিবিধ রে।গ উৎপন্ন হইয়! 

থাকে; বিকারের পরিমাণ অধিক হইলে যন্বগুলি নিশ্চল হইয়া 

যায় এবং আনাধিগের মৃত উপস্থিত হয়। ঘড়ীর কার্ধ্য যেরূপ 

কতিপর নিয়মের অধীন, সেইরূপ আমাদিগের দেহরক্সা ও কতক- 

গুলি নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইরা পাকে । এই সন্কুল নিয়ম 

মনোনোগপুব্বক পালন করিলে আমরা সর্বদা সুস্থ ও সবল 

থাকিতে পারি; এই সকল শিলগ আঅলহল। কদ্িলেই রোগ ও 

অকাল মৃত গংঘ ঘটত ভইয়। খাত । নে সকল লিয়ন পাঁলন 

করিলে স্বান্তয-র্গা হইতে পারে- ভাঁভাহ আদগাদিগের আলোচনা 

বিষয়। 

মঙ্গলময় জগণীশ্বর স্রপভোগের নাঁধিন্ত আমাধিগকে চক্ষু, 

কর্ণ, নাসিকি যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, তাহারা 

সকলেই আম'দিগের স্বাস্থারক্ষার পক্ষে নিতান্ত অন্ুকুল। 

স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ত্রাণেক্্রিরই সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

যেমন কোন রাজ্যমধ্যে একজন স্বাস্তযরক্ষক (055111) 0100067 

নিধুক্ত থাকিয়। স্বাস্থ্যের প্রতিকূল ব্ষিয়গুলি আবিষ্কার করতঃ 

তত্প্রতিবিধাঁনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমার্দিগের দেহ- 

রাজ্যে নাসিকাই আঁমাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষণে সর্বদ] যত্ধবান থাকিয় 

্বাস্থ্যরক্ষকের কর্তব্য প্রতিপালন করে| ছ্র্গন্ধময় পদার্থ মাতেই 
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স্বাস্থ্যের প্রবল শত্রু ; নাপিকা ভিন্ন অন্ত কোন ইন্দ্রিয় ছুর্গন্ধময় 

পদের অস্তিত্ব অনুভব করিতে অক্ষম । নাসিক দ্বারা একবার 

সন্ধান পঞ্ইলে আমরা চক্ষুর সাহায্যে উহার আবিষ্কার সাধন 

করিয়৷ উক্ত অগ্রাঁতিকর পদার্থকে স্থানাস্তরিত করিতে সমর্থ 

হই । জিহ্বা ক্লেশোৎপাঁদক নান্নবিধ কটু ও বিষগুণসম্পন্ন পদার্থ 
পরিত্যাগ করিয়া মিষ্ট পুষ্টিকর বস্তুর স্বাদ গ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ 
*করে এবং স্পর্শেক্র্িয় সাহায্যে আমরা দারুণ শীতাতপ হইতে 
দেহকে সর্বদ| রক্ষা করিয়া থাকি । 

ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় প্রকৃতিদত্ত কতিপয় প্রবৃত্তিও আমাদিগের 

স্বাস্থারক্ষার পক্ষে সবিশেষ অনুকুল । আহার ব্যতীত শারীরিক 

পুষ্টিাধন ও বৃদ্ধি অসম্ভব- ক্ষুণাই আমাদিগকে আহারে প্রবৃত্তি 
প্রদান করে। আমাদিগের শরীর হইতে ধর্ম, মুত্র ও প্রশ্বাসের 
সহিত জল সর্বদা! নির্গত হইয়া যাইতিছে-__তৃষ্তাই আমাদিগকে 

জল ও অন্থান্ত পানীয় গ্রহণে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া উক্ত ক্ষতিপূরণ 
করিয়৷ থাকে । ক্রানস্তি ও অবসাদ আমাদিগকে অতিরিক্ত 

পরিশ্রম হইতে রক্ষা করিয়া শরীরের অযথাক্ষয় নিব|রণ করিয়! 

থাকে । নিদ্রা আমাদিগকে শান্তি ও বিরাম প্রদান করিয়া 

শারীরিক যস্ত্রাদির পরিশ্রমজনিত ক্ষয় পুরণ করিয়! থাকে । 
স্বাস্থ্য কাহাকে বলে, সহজ কথায় বুঝাইতে হইলে বলিতে 

হইবে যে রোগের অভাবই প্রকৃত স্বাস্থ্য । সুতরাং যে সকল 

কারণে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিলেই 
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্বান্থ্যরক্ষার অনুকুল নিয়মগুলি সঙ্গঃজই আবিষ্কৃত হইবার 
সম্ভাবনা |. কোন্ বোগের কি বিশেষ কারণ, ত্তাহার অনুসন্ধান 

কর! হারান আলোচ্য বিষয়ের অন্তভূতি নহে--তাহা প্রকত- 

শরত্বক্ত | কিন্ প্রায়ই দেখিতে পা য়। 

যাঁয় যে কতক গুলি স্হজ-নিলার্শা কারণের সমবায়ে অনেক রোগ 

উৎপন্ন হইয়া গাকে। এনদ্যতীত দৈভিক শক্তি ও প্রকৃতির 

অসমনা, বয়সের পার্থকা, বংশন্তিবন্ডিতা, স্ত্রীপুরষ-ভে্র প্রাভৃতি 

কতিপন্ন প্রাকৃতিক "অবস্থার গ্রভেদে ও ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপন্ন 

হইতে দেখা বায়। সাধারণ লোঁকের এসম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞান 
থাকিলে অনেক বিপদ ও অন্বিধার ভস্ত হইতে বক্গ। পাঁওয়। 

যাইতে পারে, এজন্য এদিমিয়ে ই চারিটী প্রয়োজনীয় কথা 
এস্থলে উল্লিখিত হইল | 

দৈহিক শক্তির অসমতা।_সচরাচর দেখিতে পা ওয়! ঘায় 

যে কেহ বা স্বভাবভঃ সবল, কেহ বা চর্বল। ছর্বল দেহ অবশ্য 

সবল দেহ অপেক্ষা সহজেই রে।গাক্রান্ত হইবার সম্ভাঁবন।, কিন্তু ভর্বল 

দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিলে ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী যথোচিত 

প্রতিপালন দারা উহাকে সবল ও সতেজ করিতে পারা যায় । 

পুনশ্চ স্বভাবতঃ সবল দেহও আমাদিগের অবিমৃশ্যকারিতা ও 

ত্যাচার হেতু শীঘ্বই ভর্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে । আহার; 
নিদ্রা, অমোদপ্রমোদ ও অন্তান্ত বিষয়ে মিতাঁচার অভ্যাস 

করিলে শরীর পুষ্ট; উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হয় এবং দীর্ঘসীবন লাভ 
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করিতে পারা যায়| দেখিতে পাঁওয়! যায় যে" ভিন্দু বিধবাদিগের 

মধ্যে রোগের গ্রান্রভাব বিরল 'এন* তাহারা পারই দীর্ঘজীবন 

লাভ রা কেন । ইচার কারণ এই মে শান্্ান্সারে হিন্দু 

লিপবাগণ আহার, নিদ্রা এব” ইন্দিয়ভোগ্য সকল বিষয়েই দৃঢ় ফংয 
শভ্যাঁস চা পাসেন। বিব্বাদিগের শ্য/র কল নিনয়ে কঠিল 

সংঘঘ পালন করিব|র প্রহ্মা্ন না পাকিলে ও সকল বিষয়েই যথা” 

'সস্তবর্থমভাচ।র অভ্যাম করিতে চেষ্টা করা নকালেরই ভানগ্ঠয কর্তব্য 

হাঁভ। ভঈলে স্পান্থ্য ও দীঘজাবন সভদেই লাভ ধরিতে পারা যাঁয়। 

লুই কর্ণার নামক £ক বান্ডি ব্যমেব গ্রথম চল্লিশ বৎসর, 
পানাভ।র প্রভৃত বিঘয়ে নিভান্ত উচ্ভুঙ্গল ভাবে মাগন করিয়া, 

অবশেষে সকল বিষয়ে* মিভাচার অভান কলিয়া একশত বৎসর 

পর্যন্ত সম্পূণ ভগ শরীরে কাণাক্গম ভইরা জীবিত ছিংলন | এস্থলে 

দেখ! বাইতেচ্ছে ঘেঃ পপিণতভত বয়সেও মিভাচার অভাঁস করিলে 

উহ তে সুদল প্রত হইয়া পাকে । অতএব যৌবনের প্রারস্ত 

হইতে মিভাঁচার ভ্যান করিলে যে দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ ন্সাস্থ্য লাভ 

কর। ঘায়, গে বিষয়ে অথুনান সন্দেহ নাই । 

প্রকৃতি অসমতা-্রিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে 
মানবজাভিকে প্রকৃতি অনভসারে ভিন শ্রেণাতে বিভাগ করা 

বাইতে পাযে। প্রথম সম্পদায়দ্তক্ত মন্থুষ্যের দেহ 89 ও মন 
তেজংপুর্ণ : ইহাদিগের সকল বিষয়েই উত্সাহ, ইহার। দকল কানে 

অগ্রসর, ইহার! কাঁধ্যক্ষম ও নিরলস । ইহাঁদিগের মধ্যে বিশেষ 



৮. থাছ্য | 

কোন রোগের প্রান্ভীব দেখিতে পাঁওয়া ঘাঁয় না। দ্বিতীয় 

সম্প্রদায়ভুক্ত এনুষ্যগণ সীমান্ত কারণেই উত্তেজিত ব। ভীত হয়ঃ 

ইহারা কোন দাযিত্বপুর্ণ কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহণ করে না। 

ইহাদিগের মনোমধ্যে কোন ভাব স্থায়ীরূপে স্থান জ না করে না 
কারো তৎপরতা থাকিলে 9 একাগ্রতা ও স্থিরদুষ্টির অভাব ইহা- 

দিগের মধ্যে বিশ্বে দিক হর । এই ক তর লোক 

ছিষ্টিরিয়। ([7552719., মুল 1157701515১), উন্মস্ততা, (1175810115)' 

প্রভৃতি নানাবিধ বাযুরে!গ ছার" আক্রান্ত হইয়া থাকে । জুশিক্গা। 

সুপদেশ: উত্তেজনাপূর্ণ কাঁ্ধা € চিন্তার পরিহার এবং মধ্যে মধো 
স্থান ও বায়ু পরিবর্ভন দ্বান! টি গ্রাকুতির সবিশেস উন্নতি 
সাধিত হইতে দেখ: যায়। উঠায় প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে সর্বদা 
কাঁশি, সদ্দি প্রভৃতি কধজনিত রোগে আক্রান্ত হতে দেখ! যায়; 

আমর! ইহাপিগকে ভাবায় “কোঞফোধেতে” লোক বলিয়া 

থাকি। ইহারা প্র অলস-প্ররুতিবিশিষ্টঃ? কোন কার্যে প্রবৃত্ত 

হইতে রি এবং ইহাদিগের কাধ্য দীর্ঘস্ত্রভাদোষে ভট্ট । 
সামান্য ঠাঁগু। লাগলে ইহাদিগের গলা ফুলে? বুকে সঙ্গি বসে, 
এবং শরীরস্থিত গ্রান্থিসমূহ (0129) স্থানে স্থানে স্বীত হইয়। 

উঠে। ইহাদিগ্র মধো অনেককেই উত্তরকালে বক্স! রোগে 
আক্রান্ত হইতে দেখ। বাঁয় | “কোঁফোধেতে” লোকের কখনই 

আর্দ্র স্থানে বাঁস করা উচিত নহে এবং আহার ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে 

উহার্দিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ইহাদিগের যাহাতে 



স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা । ৯ 

সর্বদ। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবাঁর সুবিধা হয়ঃ তদ্িষয়ে সবিশেষ 

দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বহুলোকসমাকীর্ণ স্থানে রাস বাধু সেবন 
ইহ[দিগের্পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকব্র । 

বালাকাঁল হইতে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলে প্রক্তিঘটিত 

পধোষের সবিশেষ উপশম হইবার সম্ভাবনী, এজন্য শৈশবাবস্থা 
হইতে সম্তানসন্ততির প্রকৃতির উপর পিভ1 মাঁভার সবিশেষ লক্ষ্য 

রাখা উদ্রিত। দোষ আবিষ্কার করিয়া সংশোধনের নিগিত্ত বন্ত 
করিলে বালকুবাঁলিকাঁদিগকে বিস্তর ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের হন্ত এ 

রণ করিতে পারা যায় : 

বয়স-_বয়ঃক্রদ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগের প্রান্ভাব লক্ষিত 

₹য়। সমগ্র মানবজীবনকে মোটামুটা পাচা অবস্থায় বিভক্ত 
করা যাইতে পারে" যথা (১) শৈশব, ২1 বলা, (৩) যৌবন, 
৪) প্রৌঢ় এবং (৫) বাদ্ধক্য। যে অবস্থায় যে রোগের প্রাবল্য 

লক্ষিত হয় এবং কি উপায়েই বা! তাহা নিব।রণ করা যাইতে পারে, 

ভাহ1 সংক্ষেপে এস্থলে আলে।চিত হইল । 

(১) শৈশবাবস্তাঁএই সময়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া সদ্দিঃ কাশি ও 

জর হইবার অধিক সম্ভাবনা । শিশুগণ ও বৃদ্ধেরা মোটেই 
ঠাণ্ডা সহা করিতে পারে না, এজন্য এই উভয় অবস্থাতেই শরীর 

খতুভেদে প্রয়োজনমত বস্ত্র বারা আবৃত করিয়া রাখ উচিত। 

বিশেষতঃ শীতের সময় যথেষ্ট পরিমাণে গরম বস্ত্র বাবহার করা! 

একান্ত কর্তব্য। 



ও এছ | 

খাগ্ভের দোমে শিশুগণ নানাবিপ রোগে আক্রান্ত হইয়া 

গাকে । শৈশবাবস্থায় স্তনদ্প্ধই প্রশস্ত খাগ্ভ । পীড়া বা অন্য 

কান কাঁরণবশভঃ মাতিষ্ভনে ছগ্জের অভাব হইঈলেঞ্মাতৃদুপ্ধের 

অনুরূপ নানানিপ কৃদিদ খাছ্চি দ্বারা শিশুকে প্রতিপ।লন করিলে 

'আমরা বাধ্য হই | ইহা বলা বাহুল্য বে সকল প্রকার কৃত্রিম 

খাই স্তনদদ্ধ অপেক্ষা নিক্ু্টগুণশালী | জুভরা" কিম গাগ্ছ 

দারা বন্ধিত শিশু মাতস্তনপ্পারী শিশুর শায় কখনই বলি, ও পুষ্ট 
হইতে পার না। শিশুর বয়োিছি। সহকারে গোচগ্ধ স্তনতগ্ষের 

স্থান ক্রমশঃ অনিকার করে, কিন্তু এদেশে ( বিশেষত কলিকাতায় ) 

শুদ্ধ গৌদ্ধ ক্প্রাপা ভইয়া উঠিরাছে | বিরত ঢদগ্ধ পান কিয় 

খিশুগরণ অজীর্ঘ, উদ্লাময়, বকের পীঞ। প্রভৃতি নানাবিধ রোগে 
আক্রান্ত ভইয়। পাকে! কলিকাতায় ই বহস্রের অনধিক 

বয়ক্ক শিশ্ুদিগের মদো সাণ্নাতিক বরুতের পীড়া প্রবল দেখিতে 

পাঁওয়া বাঁয়। এমন 9 দেখা যায় বে, সাভার তিন চাঁরিটা 
সন্তান উপধণপরি সাধ্ঘাতিক যকৃতের পীড়ার আক্রান্ত হইয়া 

কালগ্রযগে পতিভ ভইয়াছে। নিকৃভ ্্ধপান' পাতিকালে রুদ্ধ 

গুহে প্রথাস-ষ্ট বিনান্ত বাঁু সেবন প্রভৃতি কতিপয় কারণের 

সমবায়ে রর নাঁঘ|তিক রোগ উৎপন্ন হইয়। গাঁকে। পুর্ব 
হইতে এই সকল অনিষ্টকর কারণের প্রতিকার করিলে অনেক 
রা অকাল মৃত্ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়। ূ 

কলিকাভা নগরীতে একবৎসরের 'অনধিক বয়স্ক শিশুদিগের 

গড 



স্বাস্তা-সন্ধন্ধে কয়েকটা কণা । ১১ 

মধ্যে মৃত্া সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া মায়। এই মহানগরীতে 

এক বৎসরের অনপিক বয়স্ক গ্রতি একশত শিশুর মল্যে ৩০ হানে 

৪০ জন ্গ্রতিবৎসর মৃত্ামুশে পতিত হইয়া গাকে | ইহাঁতেই 

বুঝ। বায় যে. স্বাস্থারক্দার পাধারণ নিয়ম পালন সঙ্গন্ধে আমাদিগের 

দেশের লোক এখন ও কত দর অজ্ঞ রভিয়।ছে । 

হাম, ছপিংককফ, (10000171000), ডিপ থিরিয়া (011) 

' 01602) ঘুরি প্রভৃতি কতকগুলি রোগ শৈশব অবস্থাতে 

অধিক পরিখাণে আনিভূতি 

সংক্রামক | স্তভরা" বাটার মধ্যে কোন একটা শিশুর এই প্রকার 
রোগ হইলে ভাহাকে ভংঙ্গণাৎ লুস্থ শিশুধিগের নিকট হইতে 
গুথক রাখা উচিত । অপর কোন শিশুকে রোগীর সহিত একক 

শয়ন করিতে দেওয়া দুরে গাঁকুক' রোগীর গ্রভেল মধ্যে প্রবেশ 

করিতে দেওয়। 'অগবা রোগীর নানজত গামছা, ভারালে ব। 

বস্বাদির সংস্পশে 'অসিতে দে ওয়! একেবারে অবিদেয় | আমন। 

দেখিতে পাই যে সাধারণ (লাঁকের বাঁটীতে একজনে হাঁম হইলে 
একে একে মকল শিশ্তই এ রোগে আক্রান্ত হয়! থাকে । আজ্ঞত। 
ও অসাব্ধানা! ভেতু আমর! অনেক স্কলেই শিশুদিগের সংক্রামক 

পীড়ার কারণ হইয়। থাকি | হাম এদেশে প্রায়ই সংঘাতিক হয় না, 

কিন্ত যি আমরা বসন্ত, ভিপথিরিয়! প্রভৃতি ভীবণ সংক্রামক 

ব্যাধির বিষয় একবার চিন্তা করি; তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারি 

যে, স্থস্থ শিশুগ্রণকে রেগী হইতে প্রথক্ রাখা কতদূর আবশ্যক । 

হইতে দেখ! যায় | ইভার! সকলগুলিই 



১২ খাছ | 

বমস্ত কিরূপ ভীষণ রোগ, তাহা কাহারও অগেচর নাই। 

এই রোগ হইতে অসময়ে সময়ে আরোগ্যলাঁভ ঘটিলেও অনেকের 

দষ্টিহানি ঘটে এ৮* আকৃতি মন্বন্ধে বে স্থায়ী পরিবর্ন সংঘটিত 

হয়, ভাহা নিগান্ত উদ্ক্গার বিষয় নাহ। বিস্ধ সুখের বিষয় 
£উ ঘেঃ বসন্ত একটা প্রা তধেদ্সাপেক্ষ রোগ ) আমরা ইচ্ছা করিলে 

সহুজই এই রোগের অতমাচার হইতে ঘুক্তি লাভি করিতে পারি। 

ইংরাজী টাক ( ৬9০০1712110) ) লইলে এই ভীষণ , রোগের 

আক্রধণ হইতে একপ্রকার অবাইতি লাভ করিতে পার] যায়। 

ঘে স্থলে টাক ল্টবার পর এই পোগ 'আবিভুতি হয়, তথায় ইহার 
প্রকোপ মুদছ্ধ হইয়া থাকে । ষখন সকল বয়মেই এই রোগের 
প্রান্র্ভাব দেখিতে পাওয়া বায় তখন অতি শৈশব অবস্থাতেই 

টীক1 দেওয়। উচিত এবং এদেশে ৪ শদ্রপ আইন প্রচলিত আছে। 

একমাসের ও অনধিক বয়স্ক শিশুর টাক দিলে কোনরূপ অনিষ্ট 

সংসাঁধিত হয় না। বয়স হইলে আরো হ একবার টাকা লইলে 

বসন্ত হইবার ভয় থাকে না । 

'অপরিমিভ ভোজন যেমন দোঁষাবহ, অপরিপাচা খাগ্সামগ্রীও 

শিশুদিগের পক্ষে তন্রপ অনিষ্টকারী। অতি শৈশবাবস্থার় কেহ 

কেহ এরাকুট, বালি প্রভৃতি শ্বেত-সাঁর (9%210)) ) ঘটিত খাছের 

ব্যবস্থা! করিয়া থাকেন । শিশুদিগের দস্তাদগম ন। হইলে তাহারা 

এই সকল পদার্থ পরিপাঁক করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং ছয় সাত 

মাস পর্য্যন্ত এরূপ খাস্ঠ শিশুদিগের পক্ষে নিতান্ত অন্ুপযোগী। 

ক 



স্বাস্থা-সন্বন্ধে কয়েকটী কথা। ১৩ 

পররূপ খাগ্ের ব্যবহারে শিশুগণ শীঘ্রই দ্রর্বল ও কৃশ হইয়! 

পড়ে এবং পুষ্টিকর খাগ্তাভাবে তাহাদিগের স্বাভাবিক শারীরিক 

বিকাশ স্র্াত থাকিয়। যায়। ছয় সাত মাস পর্যন্ত ছুগ্ধই 

একমাত্র প্রশস্ত খাগ্যি; ভতপরে হুগ্ধের সহিত বা।ল, এরারুট 

প্রভৃতি শ্বেত-সারঘটিত পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দিংল টা উপকার 
দুষ্ট হয়। 

শিশুপিগের দত্তোদগমের সময় জর, উদরাময়) ভড়ক প্রভৃতি 

তকৃগুলি গোগের আবভাব দেখিতে পাওয়া বায়। অনেক 

সময়ে অন্য কারণে ন্বোগ উতৎপর ভইংল ৪ পন্তেদশমই তাহার 

কারণ বলিয়৷ নিদিষ্ট হইয়। থাকে । প্রাচীন চিকিত্সকের মাট়ী 

চিরিয়। দিবার জন্ত অত্যন্ত আগ্রহপ্রকাশ ধরিতেন।ঃ কিন্ু বন্তনান 
কালের চিকিৎসকগণ মাঢ়ী চিরিয়া দেওয়। আনেক স্থলেই আবশ্তক 

বোধ করেন না। দন্তোদগম একটী স্বাভাবিক ক্রিয়া, সুতরাং 

অধিকাংশ স্থলেই ছুরি ব্যবহার কিয়া দাস্তোদগমের সাহাব্যের 
প্রয়োজন হয় না। ব্যস্ততা! ও রোগের কারণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা- 

ব্শতই আমরা শিশুদিগর কোমল অঙ্গে ছুরিকাঘাত করিয়। 

তাহাদিগকে কষ্ট দিয় থাকি । সবিশেষ অনুসন্ধানে দেখ। যায় যে, 

ঠাণ্ডা লাগাইয়া! অথবা অজীর্ণ দোষে এর সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া 

থাকে, দস্তেদগম তাহাদিগের প্রকৃত কারণ নহে। 
(২) বাল্যাবস্থা-_শৈশবে মে সকল রোগের প্রাুর্ভাব দৃষ্ঠ হয়। 

তাহাদিগের উপদ্রব অনেক সময়ে বাল্যাবস্থায়ও বিদ্যমান থাকে । 
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হম ভিপ.গিরিয়া, হুপিংকফ. প্রভৃতি নোগ শৈশবের গ্তায় 

বাল্যাবস্থাতে ও প্রবল ভইয়া পাকে । 

আঁমর। অনেক নময় দেখি পাই দে বালকের জীয়ে জামা 

ব্হিয়াছে কিন্তু শরীরের অপোঁভাগ অনাবৃত এবং সে খালি পায়ে 

আদ্রভুমির উপর দৌড়াদৌড়ি করিতেছে । পদদ্বয় অন্ততঃ জুত। 

দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে উত্তারা সদ্দি কাশির হস্ত হইছে অনেক 

সণয়ে অবাহত পাইতে পারে। হাপ্ডা লাগিয়া আনেক, বালকের 
[ব্ভম্নিউরিয়া (210017)011)078 1 নামক প্রমাবেৰ পীড়া 

উট হয় এন” দহন। ভাত, প,, ০1, মথ প্রস্ৃতি ফুলিষা। উঠিয়। 

দর ভয় এবং মাজে পরিনাথ নিত কিয়া বার 1 এই রোগে 
গুতের সি 5 এল্বনিন । £10১0000) 1 নাদিক শরীরের একটা সার 

পঞ্ধার্থ নিত হয়| ইন্গা অভি দশ্চিক্িতস্ত বাপি । অনেক স্থলে 

£ই রোগ হইতে অবাভাঁঙ লাভ করিতে পারা যায ন।, অল্পধিনেন 

শধ্যেই বালক মৃত্যুমখে গঠিত ভয় | অভঞ্ব যাহাতে বালকগণকে 
ঠাণ্ডা না লগে, হদ্দিঘয়ে আমাদিগের সবিশেষ সাবধান 

বয়োবুদ্ধিন সঙ্গে সঙ্গে আহাবের পর্রিবস্তন অবশ্য প্রয়োজনীয় 

এনং বোপনুক্ত ব্যারামচচ্চ। করা কর্তবা। পরিগ্কত বায়ু সেবন 

দ্বাস্থ্যরক্ষার শিমিভ একান্ত এায়েগনার় । বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 

অঙ্গ প্রভঙ্গাদি বৃদ্ধি প্রাপূ হয়, সুবাং পরিশ্রমজনিত শারীরিক 

ক্ষয় নিবারণ এব" শারীরিক বৃদ্ধিসংলাধন, এই উভরবিধ কার্য্যের 
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নিমিত্ত এই অবস্থায় অপিক পরিমাণ আহারের প্রয়োজন 
হইয়। থাকে । আহার্য্য বস্বর মধ্যে শরীর নির্মাণোপযোশী 

উপাদান ঞ্মূহ বথে্ট পরিমাণে বিগ্ভনান গকি। উচিত। শুদ্ধ 

রাশীকৃত ভাত খাইতে দিলে বালক্দিগিকে যগোপযুক্ত আহার 

দেওয়া হয় না; মতম্ত" মাংস, ডিস্বঃ দ্বতং দ্ধ, কুটা, চিনি বা গুড়, 
দাইল, আলু প্রভৃতি তরকারী বালা "৪ যৌবনাবস্থায় প্রয়োজন 

মন খাইন্ডে ন। ছিরে শরীর সব্ল ও পুষ্ট এব মগ্তিষ্ক সতেজ 

ভীক্ষতা প্রপ্ূ হয় না। বালকগণ উপবাস 

'একেবারেই সহা করিতে পানে না। অনাভার, অল্গাহার বা 

গার বস্তু আভারে বালকপদিগের শরীপ্রের স্বাভাবিক বুদ্ধি গগি 
হয় এব* দেহাঁভান্তরস্ত যন্থনমূত নখোপধন্ত পুষ্টি লাভ করিতে 

পারে না, সুভনাৎ উত্তর কালে এ সকল বাঁলক নে রগ্প* চর্ববল!দহ 

ও ্ীণ মন্তিকবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর আশ্চরযা কি" বাঙ্গালী 

বালকধিগের আহারের উন্নতিসাধন একান্ত আবশ্যক , আমাদিগের 

জাত যে এত দর্ধল তাহার প্রধান কারণ এই নে, গঙ্গতি 

থাঁকিলেও অজ্ঞতাহেত বলাকালে আমরা উপবূন্ত আহারে 

বঞ্চিত থাকি | 

বাল্যকাল শপীর-চালন। অবশ্য প্রয়ে!জনীয়, কিস অঠিরিক্ত 

পরিশ্রধ বাল:করা মহা করিতে পারে না। এরূপ দেশিতে পা ওয়। 

ঘায় ঘে, বালক প্রতিদিন ব্যায়াম অভান করিতেছে, অথচ সে 

দুর্বল ও উতনাহহীন | ইভার কারণ অন্ুবন্ধান করিলে দেখ। যার 
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ঘে, এঁ বালক ভাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেছে । 
অধিক পরিশ্রমের ফল শরীরের ক্ষয় ও অবসন্নতা) অতএব 
বালকদ্িগের ব্যায়ানচচ্চাবিষয়ে অভিভাবকপিগের স্র্দা লক্ষ্য 

রাখ! উচিত । . 
অনেক বাঁলকের পেটে কৃমি জন্মিতে দেখা যায়) এবং তজ্জন্য 

তাহারা নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে । খাছ ও পানীয় 
জলের দোষে পেটে কমি জন্মে। সংস্কৃত খাদ্য গ্রহণ ও পরিস্কৃত 

জল পান করিলে কমি একেবারেই জন্মিতে পারে না। অনেক 

বালক রুটা, লুচি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য মাটির উপর রাখিয়া ভক্ষণ 

করে। মৃত্িকার মধ্যে অনেক সময়ে কমির ভিম থাকে এবং 

উহা এইন্ত্রে খাগ্যের সহিত উদ্রস্থ হয়। ফল উত্তমরূপে ধৌত 
করিয়া না লইলে অনেক সময়ে উহার সহিত কৃমি কীট বালক- 

দিগের উদরস্থ হইবার সম্ভাবনা । অতএব জননীদিগের এ বিষয়ে 
সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত এবং যাহাতে বালকগণের উপরোক্ত 

কদভ্যাস দূর হয়, তজ্ন্য তাহাদের চেষ্টা কর! কর্তব্য। 
(৩) যৌবন-__যৌবন কালে ইন্ছ্রিয় সকল প্রবল হয়। এই 

সময়ে মনুষ্য অনিয়মিত পান ও ভোজন এবং অসংযত কার্য 

করিয়া নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে । যৌবনে যক্ষা 
রোগের প্রাতূর্ভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য আর্র 

স্থানে বাসঃ রাত্রিকাঁলে অধিক লোক একত্র এক গৃহে শয়ন 

প্রভৃতি যে সকল কারণে যক্মারোগের হুত্রপাত হয়; তাহা পরিহার 
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করিতে চেষ্টা কর। কর্তব্য । ডিপথিরিয়া, হাম প্রভৃতি রোগ, 

যৌবনে কচিৎ দৃষ্ট হয়? কিন্য আস্তিক জরের (71১01 6৮৪ ) 
প্রাছুর্ভাব ঞীনন-কাঁলে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বসম্ত রোগ ও 

যৌবন-কালে প্রবল হয়, এজন্য বাল্যাবস্থা অন্িক্রম করিয়া যৌবনে 

পদার্পণ করিবার সময়ে পুনরায় একবার টীকা লওয়া উচিত । 
যৌবন-কালে বাত-রোগের ([31)50708057)) গ্রাবল্য লক্ষিত 

হয়; বাঁত-রোগ ভুইলে অনেক সময়ে হৃৎপিণ্ডের স্থায়ী রোগ 

( [769160198856 ) ভ্বন্মো এবং কালে তাহা সাংঘাতিক হইবা 

সম্ভাবনা । আর বন্্ অনেকক্ষণ গায়ে রাখিলে১ অথবা সর্বদা আদ 

স্থানে বাস করিলে? বাঁতরোগ জন্মিবার সম্ভাবন। । আমাদিগের 

দেশের স্ত্রীলোকপিগের মধ্যে কাহার ও কাহার ও “শুচিবাই” নামক 

চিকিৎসা-শান্ত্রের বহিভূত একটা অভিনব রোগের প্রাহ্র্ভাব 

দেখিতে পাওয়া যায় । এই ব্যাধি-্রস্থ স্ত্রীলোকের! দিবসের মধ্যে 

অধিকাংশ সময়েই ভিজা কাপড়ে সমস্ত গৃহকাধ্য মম্পন্ন করিয়! 
থাকেন এবং ১০।১৫ বার শ্গান না করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন ন। | এ প্রথা 

কুসংস্কার-সম্ভূত এবং উহা খে স্বাস্ত্বোর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী, 
তাহ! কাহাকে ও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। 

, যৌবনকালে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হিষ্টিরিয়া রোগের প্রাবল্য 
লক্ষিত হয় । পূর্বে হিষ্টিন্িয়া রে!গ উপদেবতার দৃষ্টিসস্ভূত বলিয় 
লোকের বিশ্বাস ছিল এবং এখনও পল্লীগ্রামে অনেক- স্থলে উক্ত 
বিশ্বাস প্রবল দেখিতে পা ওয়। যাঁয়। বোধ হয় আমাদিগের দেশে 

২ 
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হিষ্টিরিয়৷ রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । কি কি কারণে 
রোগ উৎপন্ন হ্য়ঃ তাহার আলোচনা করা আমাদিগের 

উদ্বেপ্ত নহে। তবে এই পধ্যন্ত বল। যাইতে পারে ঞযঃ কেন 
প্রবল মানপিক উত্তে্না উপস্থিত হইলেই অল্পবয়ঙ্কা স্ত্রালেকের 
এই রোগে আক্রান্ত হৃইয়' থাকেন । কী্মনিক টি উপ- 

ন্যাসাদি পাঠ নিষেদ। সাদ কোন না কোন শ্রম্ঘটিত ক 

নিধৃক্ত থাকা, মুক্তদ্বানে বায দেবন ৪. ভ্রমণ? সহপদেশ ও সদ্টান্ত 

পূণ ধন্ম 9 নীতিগ্রস্থ পাঠ ও সময়ে সময়ে বায় পরিবর্ভন. এই 

কল উপায়ে মানবিক উত্তেজনা উপশম হইয়। থাকে! 

জভভাবক-গণের বন ও পরিদর্শনে এই সকল উপায় পুর্ব হইতে 

অবলম্িভ হইদলঃ ঘুবভীগরদের আলো ভিষ্টিঝিয়া রোগ নিতাস্ত বিরল 

ইব'র সম্ভাবনা ! 

যৌবনে ইন্দ্রিয় সংযত ন' হইলে নানাবিণ ভুশ্চিকিতন্ত বাঁধি 
দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাঁবন। । ইভাঁতে 0ো কেবল নিজ জীবনের 
অবশিষ্টাংশ নিতান্ত ছুঃখ ও যন্বণায় অতিবাহিত হয়, তাহা নভে 

মামাদিগের আত্মস্থখপ্রিয়তা ও অবিবেচনাহেতু ভাবী বংশাবলী ও 
ন'নারপ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে । 

(8) প্রৌঢাবস্থা__ষদি যৌবনে অভ্যাঁস সংযত হয় এবং ধশ্নু ও 
নীতিপথে জীবন পরিচালিত হ্ইয়া থাকে তাহ! হইলে প্রেটাবস্থ। 

অতি সুখে অতিবাহিত হইবাঁর কথা । এই সময়ে যরৎ (14511 

ও মৃত্রষণ্তের (1019799% ) রোগ অধিক পরিমাণে দুষ্ট হয়, কিন্তু 

১ পে 



স্বাস্থ্য-স্বস্বন্ধে কয়েকটী কথা । ১৯ 

-ভাঁহ প্রায়ই যৌবনের অসংযম, পানদোষ ও অভিভোজনজনিত 3 

স্সতরাঁং «ই সকল রোগ আমাদিগের অবিমৃশ্তকারিতাঁর ফলমাত্র | 

প্রোটাবস্থায় আমাদিগের শারীরিক বৃদ্ধি স্থগিত হয়, স্থৃতরাং 
বাল্যে ও যৌবনে শরীর বৃদ্ধির নিমিন্ত যেরূপ অধিক খাদ্যের 
গ্রায়েজন, এই 'অবস্থায় তাহার আবশ্যকতা হয়না । কেবল 

শারীরিক যন্ত্রাদির অবিরাম কার্ধা এবং মাঁমাদিগের পরিশ্রম-জনিত 

দেহক্ষয় পুরণের জন্য খাগ্ের প্রয়োজন হয় মাত্র। সুতরাং এ 

নর থাগ্ভের পরিমাণ কমাইয়। দেওয়া উচিত, নতুব। অজীণদোঁষ 

৪ তজ্জনিত ত নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা | প্রয়ো- 

রশ তিরিক্ত খগ্ভি পরিপাক করিতে শারীরিক যন্্ীর্দির অযথ। 

লক্ষয় হওয়ায় তাভারা শীঘ্র ছ্র্ধল হইয়া পড়ে, স্রতরাং সামান্ত 

ক্লারণে উহাদ্দিগের রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা | বহুমুত্র (1018- 

৪1৪-) রোগ প্রৌঢ়াবস্ায় এদেশবাটসগণের মধ্যে প্রবল দেখিতে 

গা! 9য়! যায়। খাগ্ঠ সম্বন্ধে অনিয়ম, ব্যায়ামের অভাব, মানসিক 

রিশ্রমের আতিশষ্য, সাংসারিক ভুশ্চিন্তা এবং বহুলোকে এক গৃহে 
ত্রিকালে বাস করিয়! অনবরত দুষিত বায়ু সেবন ইত্যাদি নান! 

শারণের সমবায়ে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগে 
নামাদিগের দেশের অধিকাঁংশ গণ্য যান্ঠ বিদ্বান্ স্বদেশহিতৈষী 

ব্যক্তি কষ্ট পাইতেছেন এবং অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছেন । 
_ প্রী়াবস্থায় রোগ জন্মিলে, তাহ! প্রায় সঙ্গের সাথী হুইয়! 

খে 



ও খান । 

থাকে ; মধ্যে মধ্যে রোগের উপশম হইতে পারে কিন্ত একেবারে 

আরোগ্যলাভ করা সুকঠিন। অসাবধানতাবশতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়। 
নানাবিধ কাঁশরোগ এই সময়ে শরীর মধো সথাফনিত হয় এবং 

বৃদ্ধবয়স পধ্যন্ত বিছ্যঘান থাকিয়া প্রভুত কষ্টের কারণ হইয়া উঠে। 

গাঁউট্ (3001) নাক ব(তরোগ এই সময়েই আমাদিগকে প্রবল- 

ভাবে আক্রমণ করে; পান দোষ ও ভোজনের অনিয়মই এই 

রোগ জন্মিবার প্রধান কারণ । এই রোগ একবার জন্মিলে 

একেবারে আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা অল্প; রোগ ক্রমশঃ 

পঙ্গু ও সকল কাঁর্যের বতিভূতি হইয়া পড়ে । স্থভরাং প্রৌঢা- 
বস্থায় পানভোজনসহ্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া 

উচিন্ত। 

পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানাবিধ স্সায়বীয় রোগ প্রৌটাবস্থ। হইতে 
আরম্ভ হইয়া থাকে । যৌবনে ইন্দ্রিয় গংযমের অভাবই অধিকাংশ 
স্থলে এই সকল রোগোৎ্পত্তির কারণ । এই সকল রোগ একবার 

উৎপন্ন হইলে আরোগ্য লাভ করিবার আশা থাকে ন]; মৃত্যু না 
ঘটিলেও রোগী চিরশধ্যাশায়ী হইয়া! জীবন্ম.ত অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। 
যৌবনে সংযম-অভ্যাস যে কত দূর আঁবশ্তক) ভাহা ইন1 হইতেই 

আমরা সম্যক্রূপে বুঝিতে পারি। 
(৫) বা্ধক্য__নানাঁবিধ কাশরোগ, বাত ও পক্ষাঘাত রোগ বৃদ্ধ 

বয়সের প্রবল শক্র এবং অধিকাংশ স্থলেই মৃত্যুর কারণ হইয়া 
উঠে। আমি পূর্বেই বলিম্বাছি, যে শিশুর স্তায় বৃদ্ধেরাও ঠাণ্ডা 



স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কয়েকটা কথা । ২১ 

সহা করিতে পারেন ন।। বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক যন্ত্র সকল নিস্তেজ 

হয়, সুতরাং এই অবস্থায় রক্তসঞ্চালন ও শ্বাসক্রিয়া মৃছ্ছভাবে 
 ংসাধিত হইয়! থাকে । এই কারণে শরীরের উত্তাপজননী-শক্তি 
হাস প্রাপ্ত হয়। শরীরের মধ্যে তাপের শ্বাভাবিক পরিমাণের 

অভাব হইলেই বাহিরের ঠাগায় আমর! অধিক অভিভূত হইয়া 

পড়ি; সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে শৈশবাবস্থার স্তায় দেহ সর্বদা গরম বন্ধ 
রর রা আবৃত করিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধ বয়সে গাত্রচর্ম লোলঃ 

পুকুঞিত ও শবকৃত হয় বলিয়। ঘর নিঃসরণের ব্যাঘাত জন্মে, 

পিতরাং মৃত্রধস্্ দ্বারা শরীরের অধিকাংশ দুষিত পদার্থ নির্গত 
ইয়া যায়। এই অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু মুত্রযন্ত্র বিকৃত ও কঠিন 
রর ঠাগ্রস্ত হইবার সম্ভবনা! এবং তাহার ফলস্বরূপ বৃদ্ধ বয়সে শোথ 

এ 1:০5) রোগের প্রাবল্য লক্ষিত হইয়া থাকে । নিয়মিত ভাবে 

পর্দান, গাত্রমার্জন ও বথাসম্তব ব্যায়াম চর্চা দ্বারা ত্বকের কার্যে 
মিথ পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইতে পারে $ সুতরাং প্রত্যহ এই 
টিসিকল উপায় অবলম্বনে ঘর্্মনিঃসরণের সাহাধ্য করিয়! মৃত্রযন্ত্রকে 
অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাধ্য হইতে মুক্তি প্রদান করা কর্তব্য । বৃদ্ধ 

বয়সে চক্ষুরাদ্দি সকল ইন্দ্রিয়ই নিস্তেজ ও ক্রমশঃ অকর্ণ্য হইয়া 

পড়ে। এই সময়ে চক্ষুতে ছানি (08£518০6 ) পড়ে? কিন্তু অস্ত্র 
চিকিৎসা দ্বার! ছানি উঠাইয়। উপযুক্ত চশম! ব্যবহার করিলে দৃষ্টির 

পুনরুদ্ধার হইতে পারে। দত্ত নষ্ট হয় বলিয়া আহারে বিশেষ 

ব্যাঘাত জন্মে ; থাস্য উত্তমরূপে চর্ধবিত না হইলে উহার সুপরিপাঁক 



৫ খচ্ ॥ 

কঠিন । কৃত্রিম দত্তের প্যবস্থা করিয়া এই অন্ভুবিধ। কিয়ৎপরিমাণে 

দুর কর! যাইতে পারে 
মৌবন ও (প্রৌঢাবস্থা সংঘত-ভাবে যাপন করল বৃদ্ধ বয়সে 

রোগের যন্ণা ভোগ করিতে হয় না। শারীরিক হন্ত্রগুলি অলে 

অল্পে স্বাভাবিক ক্ষয় প্রাপ্ত হয এবং যথাকালে মনুষ্য মহাশান্তি 

লাভ করিয়া গাকে । যাহার! প্রথম জীবনে সর্ববিষয়ে মিতাচার 

অভ্যাস করেন, তঁ।ভাদিগকে প্রায়ই ব্যাবিহীন দীর্ঘথজীবন লাভ 

করিন্তে দেখ] যায় এবং বুদ্ধ বয়সে ও ঠাহাদিগের ইন্দিয়গণ সে 
ও কার্ধাক্ষন থাকে ॥ স্বর্গীয় মারাণা ভিক্টোরিয়া) মহামতি 

গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ছুই জনেরই 

বয়দ ৮০ বংসরের অপিক হ্ইযাছিল কিন্তু হুই জনেই জীবনের শেষ 

দিন পর্যন্ত ল।্য-শাসনরূপ 'গুরুভার নুবজনোচিত উদ্যমে, অব্লেনে 

বহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । আমরা রঘুবংশে পড়িয়।ছি নে 
রঘুবংশীয় নরপতিগণ এরূপ সদ।চারী ও সংষমী ছিলেন যে তাহা- 

দিগের নাদ্ধক্য জরা দ্বারা প্রপীড়িত ভই'ত না 
“অনাকৃষ্টন্ত বিংয়ৈবিদ্ভান|ং পারদৃশ্বনঃ | 

তশ্য ধণ্মরতেয়।পীদ্ বৃদ্ধহং জরস! বিনা ॥” 

২৪ শ্লেক, ১ম সর্গ। 

বিষয়ে 'অনাকষ্, সর্ববিগ্যায় পাঁরদশী, ধর্শ ও নীতি ছারা 

পরিচালিত-জীবন সেই রঘুধংশীয় নরপতিদ্দিগের বার্ধক্য জর দ্বারা 
কখন প্রপীড়িত হইত না। যাহারা ভিক্টোরিয়া, গ্র্যাভষ্টোন 



ত্বস্থয-গন্বন্ধে কয়েকটী কথা । ২৩ 

প্রভৃতির ম্যায় মিভাচারী, ভাহাঁদিগের নিকট বালা, যৌবনঃ বাদ্ধিক 

সকল অবস্থাই স্থের হইয়া থাকে । 

'মঞ্ক্দিগের গুরুজনের! বখন আমাদিগকে “দীর্ঘজীবন লাভ 
বর” বলিয়া আবীর্বাদ করেন, তখন 'স্বাস্থ্যবিশিষ্টঠ কথাটা দীর্ঘ- 

জীবনের পূর্বে ব্যবহার করিলে ভাল হয়। নচেৎ রোগ-প্রপীড়িন্দ 
ন।দ্ধক্য জীবন্মভাবস্কা মার : এরূপ ক্লেশকর বার্ধক্য লভ করিতে 

কেভ যেন ইচ্ছ। না করেন | অস্বাভাবিক নার্ধকো লোকের স্মৃতি 

শক্তির লোপ হদ্, ইন্দিয়ের কার্য শ্লথ হইয়া পাড়ে এবং মন্দা 

জড়ভাব প্রাঞ্থু ভয়; 'এইউন্ধপ অবস্থাকে ভাষায় “ভীমরতি” কছে। 

ইভ] যে কিরূপ ক্রেশপ্রদারিনী অবস্থা। তাহা যাহারা এরূপ লোক 

না দেখিয়ছেন, তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারিবেন না। মৃত্রাই 

কেনল এই 'অবস্থর বন্নণ! শেষ করিতে সমর্থ । 

বংশানুবন্তিতা। বদ্দা, বাত, হাঁপানি কাশি, মুগী, উন্মাদ 
প্রভৃতি কতিপয় রোগ পুরুমানুক্রমে বংশমধ্যে বিছ্ধমান থাকিতে 

দেগ। যায়। পুর্বে চিপিংসকদিগের বিশ্বাস ছিল, যে মক্মারোগের 

বীজ পিত। অথব1 মাতা হইতে গর্ভস্থ শিশুতে সংক্রামিত হয় এবং 

'অল্লাধিক কাঁল গুপ্তভাঁবে থাকিয়া সুবিধা পাইলেই শরীরে রোগেন 
আকারে প্রকাশমান হইয়া পড়ে । এ সম্বন্ধে বর্তমান সময়ে চিকিৎসক 

দিগের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয় । এক্ষণে অনেকেরই ধারণা এই গে 

ব্রা প্রভৃতি রোগে বীজ পিতামাতার দেহ হইতে শিশুর শরীলে 
সংক্রামিত হইয়া লুকায়িত অবস্থায় থাকে না । তবে রুগ্ন পিতা- 



২৪ খাগ্। 

মাতার নিকট হইতে শিশু এরূপ একটী দৌর্ধলা প্রাপ্ত হয় ষে তাহার 
উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার স্বাভাবিক 

ক্ষমত1 প্রবল থাকে না| সুতরাং যদি এ ব্যক্তি উক্তরোগ্রের সং্রবে 

আাইসে। ভাঃ! হইলে অপর সাধারণ লোক অপেক্ষা উহার উক্ত 

রোগে আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে । ইহা বাতীত 
এখন কেহ ঘক্ষার বীজ যে এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে শোণিতের 
মধ্য দিয়! সংক্রামিত হয়ঃ তাহা বিশ্বাস করেন ন। | অবশ্য ছুই 

একটা রোগ থে পিভামাতা হইতে গর্ভস্থ শিশুর শরীরে সংক্রামিত 

হয়ঃ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্ত অপিকা'্শস্থলেই রুগ্ন পিভা- 

মাতার শরীর হইঠ্েে সন্তানের দেহে এক প্রকার রোগ-প্রবণতা 

সঞ্চারিত হয় মাত্র । এরূপ হইলেও বদি স্বাপ্তা-রক্গার নিয়মাবলী 
নিয়মিতর্ূপে পালন করা যায়, তাহা হইলে রোগের আক্রমণ হইতে 

'সাপনাকে রক্ষা করিবার স্বাভাবিকী শক্তি দেহমধ্যে পুনরুদীপিত 

হইয়া উঠে, সুতরাং অপর পাধারণের শ্তায় রুগ্ন পিভানাতার সন্তান ও 

পর্ণন্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিতে নর্থ হয় । অতএব বাক্তিগত। 

ংশগত ও জাতিগত উন্নতির জগ্ত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মীবলী পালন 

কর! যে সকলের একান্ত কর্তব্য, সে বিষয়ে অন্থগাজ সন্দেহ নাই । - 

স্ত্রী পুরুষ ভেদ ।-_ দৈহিক গঠন ও ক্রিয়ার পার্থকা বিধান 
হেতু স্ত্রী-পুরুষভেদে দেহমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রোগের বিকাঁশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এ বিষয়ের আলোচনা এই প্রবন্ধের অন্তভূতি নহে 

বলিয়া এন্থলে তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিবাঁর আবশ্তকতা নাই । 



স্বাস্থ্য-সন্বদ্ধে কয়েকটী কথা । ২৫ 

খতু-ভেক্ব ।_ ভিন ভিন ধ্কতুতে ভিন্ন ভিন্ন রোগের প্রাবল্য 
লক্ষিত হয় । এদেশে গ্রীকষ্মকীলে হাম, বসন্ত, পানবসন্ত, কলের! ; 

বর্ষায় শদ্টি; জর, কাঁশিঃ উদরাময় রক্তআমাশয় ) বর্ষার শেষে 
ম্যালেরিয়। এবং শীতের সময় ইন্ফ্ুয়েঞ্জাঃ নিউমোনিয়া, অবিরাম 

জর প্রভৃতি রোগের প্রাছুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহাদিগের 
মধ্যে কতকগুলি রোগ সংক্রামক, অপরগুলি ঠাণ্ডা লাঁগাইবার জন্য 
অথবা দুষিত জলপাঁন বা অজীর্ণ হেতু উৎপন্ন হইয়। থাকে.। আমরা 

একটু সবিধান হইলে এবং স্বাস্থ্য-রক্ষার মুল নিয়মগুলি পালন 

করিলে অনেক সময়ে এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে আপনা- 

দিগকে রক্ষ। করিতে পারি । 

কতকগুলি রে।গ সকল খতুতেই প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। 
পুর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে এদেশের লোকের টাইফয়েড, জবর 

হয় না। এখন দেখিতে প1ওয়া বায় থে এই রোগ এদেশের 

লোকের বার ম।সই হইয়। থাকে । ইহ" একটী সংক্রামক রোগ। 
পরিবারের মধ্যে একজনের টাইফয়েড জর হইলে প্রায়ই আরো! 
দুই একজনকে এর রৌগে আক্রান্ত হইতে দেখা যাঁর । সংক্রামক- 

রোঁগ-প্রতিষেধক নিয়মাবলী যথারীতি পালন করিলে এই রোগের 

বিস্তৃতি নিবারণ করিতে পার! যায় । 

পূর্ববে এদেশে বক্্ারোগ কম ছিল, এখন ইহার প্রাছর্ভীব 

(বিশেষতঃ সহর অঞ্চলে) অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে । বাস- 

গুহ যদি আর্দ্র হয় তন্মধ্যে যদি আলোক-প্রবেশ ও বাধু-সঞ্চালনের 



সখ ৬ খাছ । 

সুব্যবস্থা না গাঁকে' বদি বহুলোঁক 'একত্রে সেই গ্রহে বাস করে, 

এবং তাভাদিগেক পুষ্টিকর খাগ্ভের অভাব ভয়, নভাহা হইলে তাহা- 

দিগের যক্মারোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা! গান্রুএ ইহা ও 
একটা সংক্রামক রোগ । 

মত্প্রণাত শারীর-স্বাস্থ্যবিধান নামক পুশ্তকে এই সকল সংক্রামক 

রোগ নিবারণের ব্যবস্থ বিস্তুত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। 

দ্েশ-ভেঞ্ধ ।---ভিনন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রোগের প্রাদ্র্ভ।ল 

দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মালেরিয়া কাঁলাঙ্গর, 

বমস্ত' কলেরা, বুমুত্র রোগ ; চীন, গ্মাা' যাবা প্রভৃতি স্কানে 
বেরি-বেরি (13671-911) ; আফ্রিকায় কালনিদা (9166017 

91015355 ) : আমেরিকায় ইয়োলো। বকভাবু * 6110৬৮09৮81) 

ইংলচও স্কাল্লেট ফিভার্ (9081196 9০1 ১, ডিপখিরিয়। (1010), 

06718); গাউটু (0০৮), বক্স প্রভৃতি রোগের 'আধিকা 

দেখিতে পাওয়া হায়। 

ব্যবসায়-ভেঘ্ব ।_ ব্যবসাঁয়ভেদে বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন হই 

দেখ। যাঁয়। ফস্ফরাস্, আর্সেনিক, সীসা, পারদ প্রতৃতি রী 

দ্রব্যের কারখানায় যাহারা কাজ করেঃ তাহাদের শরীরে উক্ত বিষ- 

ঘটিত রোগের লক্ষণ প্রকাঁশ পায় । কয়লার খনিতে, পাটের কলে, 
চীমড়ার 'গুদামে যাহারা কাঁজ করে, -ভাারা ফুস্ফুস্সন্বন্বীয় নান। 

রোগে আক্রান্ত হইয়। থাকে | এ গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন। 
নিশ্প্রয়োজন । 

রত 



(২) 

স্বান্ছ্যের সহিত খানের অন্ন ৷ 

স্বাস্থ্যের সহিভ খাগ্যের অভি নিকট সঙ্গন্ধ। খাস দ্বার। 

প্রত্যক্ষ বা! পরোক্ষভাবে অনেক লাধিরই উৎপত্তি ভইয়। থাকে । 

খাচ্চের পরিমাণ অধিক হইলে যেমন 'জীর্ঘ, উদরাময় প্রভৃতি 

বিবিধ ঢরশ্চিকিত্গ্য রোগ উৎপন্ন ভয়, সেইরূপ যথোঁচিত পরিমাণ 

খাছোর অভাবে ৪ দেত সন্গর ঢর্দল ও নীণ হষয়া পড়ে এবং নাঁনা- 

বিব রোগের ভ্ম্ত হইতে আপনাকে রঙ্গ করিতে সমর্থ ভয় না। 

ঘথোচিত পরিমাণ খাগ্ভের অভাব সে মন্তয্যের অকাল মৃতার 

একটা প্রদান কারণ" ঘেকোন দেশের নিতান্ত দরিদ্র লোকের 

মধ্যে তাহার বণেই প্রমাণ দেখিভে পাওয়া মায় । এই সকল 

লৌকের অবস্ত! এত শোচনীয় বে. তাহারা ই সন্ধ্যা দুরে থাকুক, 
এক বেলাও পেট পুরিয়! খাইতে পায় না। এই আজীবনন্যাপী 

স্বল্লাভারের ফলে তাহাদের শলীর স্সতঃই এত ছুর্ধল হইয়া থাকে 

যে, কোন একটা সংক্রামক বাপি উপস্থিত হইলে তাহারাই 
প্রথমতঃ '9 সহজে আক্রান্ত হয় এবং শজ্জন্ঠ বহুসংখ্যক লোককে 

মৃত্যুমখে পতিত হইতে দেখা মায়। পুনশ্চ খান্ক বিশেষের 

পরিমাণের আধিক্য হইলে; কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । যেমন অধিক মাংস শাইলে গাউট্ু (0০৮) 
প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইনার সম্তাবনাঃ তেমনি ধাহারা অধিক 



২৮ খাদ । 

পরিমাণ শ্বেতসার-ঘঠিত খ।গ্ভ ও নিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন, তাহাদের 
বহুমূত্র রোগ (10189699 ) জন্মিবার বথেষ্ট সম্ভাবনা । দেহ- 

পুষ্টি ও বল-বিধানের জন্য আমিষক্তাতীয় খাঁছ্ এবং তৈল, শ্বেত- 

সার, শর্করা ও লবণ প্রভৃতি অগ্ঠান্ নাঁনাজাতীয় খ।ছের প্রয়োজন । 

ইহাদের মধ্যে কোন এক জাতায় খাগ্ের অপ্রতুলত। হইলে অন্- 

জাতীয় খাছ্ের প্রাচধ্য সত্ত্বেও শরীর পুষ্টিলাভ ও স্বাস্থ্য রক্ষা 
রা সমর্থহয় ন। । শুদ্ধ ভাত খাইলে যেমন শরীর রক্ষা হয় 

1, তেমনি শুদ্ধ মাংস খাইলে পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারি! যায় 
না|! শরীর রক্ষা ও পূর্ণ স্বাস্থালযভের জন্ত বিভিন্ননাতীয় খাস 
বথাপ্রয়োজন পরিমাণে আহাধ্যপে গ্রভণ করিবার 'আবশ্তুকতা। হয়। 

আমাদের দেশে “আপ রুচি থান1' বলিয়া একটা কথা সাধারণের 

মধ্যে প্রচলিত আছে। অবস্থাধিণেষে কথাটার কথঞ্চিং সার্থকতা 

থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই এব্ধপ প্রবৃত্তি দ্বারা বিপৎপাতের 

সম্ভাবনা । ছুম্পাচ্য বা বিকত খাঁগ্ের উপর অনেকের রুচি দেখিতে 

পাওয়া যায়ঃ কিন্তু শ্রী সকল খাগ্ভ কিছুদিন ব্যবহার করিলে শরীর 

ষে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহার প্রমাণের আবশ্যকতা] নাই। লোকের 
প্রবৃত্তি ও শারীরিক অবস্থা-ভেদে স্ুপাচ্য খাগ্ভও ছুষ্পাচ্য হইয়া 

থাকে । রোগীর কচির উপর নির করিয়া খানের ব্যবস্থা করিতে 

হইলে, অনেক রোগীরই আরোগ্যলাভ অসম্ভব হইয়া উঠে। 
সকল কাধ্যই নিয়ম দ্বার! শৃঙ্খলিত হইলে তাহ! স্ুচারুরূপে সম্পন্ন 
হইতে দেখ! যাঁয়। শরীররক্ষারূপ মহৎ কার্ষ্য সম্পন্ন কবিরার অন্ত 



স্বাস্থ্যের সহিত খাঁগের সম্বন্ধ | ২৯ 

যে খাগ্ের প্রয়োজন হয়, সেই খাদ্যসংগ্রহ যে অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে 

চলিতে পারে, ইহা মিনি মনে করেন, তিনি নিতাস্ত অদুরদর্শী | 
প্রুছের সহিত সাধারণের স্বাস্থা (৮1701358111) ) বিশেষ 

ভাঁবে সংশ্লিষ্ট। যথাঁপরিমাণ খগ্ের অভাবে জাতিগত দৌর্বলোর 

আঁধিকা ভয়, ইহী পূর্বে উক্ত হইয়াছে । জাচিগত দৌর্বল্য দ্বারা 
সাধারণের মধ্যে নানাবিধ রোগের বিস্তার প্রবল-ভাবে লক্ষিত হয়, 

এবং এই ব্যাপারে সাধারণ স্বাস্থা-রক্গক বন্ম্চারীদিগকে সর্বদা 
বাস্ত থাকিতে হয়। যে কোন জাতির মধ্যে রোগের প্রাবলা 
হইলে ধ&ঁ জাতি শীপ্ব দারিদ্রা-পী ডত হইয়া পড়ে । কর্মক্ষম লোক 

রোগগ্রস্ত হইলে সমগ্র জাতির 'মায়ের ত্রাস হইয়া থাকে, সুতরাং 

দেশে দাঁরিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতে থাঁকে এবং ইহা! পুনরায় রোগবৃদ্ধির ও 
অকাঁল মৃত্যুর সহায়তা করে। 'এতদ্যাভীত কতকগুলি বিশেষ 

বিশেষ রোগের বীজাণু খাচ্ছোর সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ 

করিয়। এ সকল রোগ উৎপাদন করে । কলেরা? টাইফয়েড জ্বর 

প্রভৃতি প্রাণঘাতী রোগের বীজাণুসমুছ অনেক সময় হুগ্ধ প্রসৃতি 

খাগ্ের সহিত দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে । পুনশ্চ মাংস 

প্রভৃতি কতকগুলি খাগ্ভধ বিকৃত হইলে, উহাঁদিগের মধ এক 
প্রকার বিষ (71012281769) উৎপন্ন হইয়া! থাকে ; এরূপ খাগ্ছ 

ক্ষণ করিয়া অনেকে মৃত্যুমুে পতিত হইয়ছেন। ইয়ুরোপ ও 
আমেরিকায় শিশুদিগের খাস্ যন্বন্ধে সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাঁগের 

সবিশেষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে । যাহাতে বিশুদ্ধ ছুগ্ধ পাওয়া যায়: 



৩৬ খন । 

এবং উহার সহিত কোনরূপে কোন রোগের বীজাণু মিশ্রিত হইতে 
ন1 পারে, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ও হইনভেছে। 

এ সকল দেশে খাগ্ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদিগের মৃক্যুসংখা ও 
বথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়।ছে । 

যে পদার্থের সিত সাধারণের স্বাস্থ ও ভরীবৃদ্ধি এরূপ ঘনিষ্ঘ- 

ভাবে সতশ্রষ্ট, তঘিষয়ের আলোচনায় কিঞধিঃখ সময় শেপন করা 

(বাধ হয় কেভই' সময়ের অপবায় বলিয়া মনে করিবন না। 

খাছ্ধ বিষয়টা অভি বিস্তত | এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইতাণ পুর্ণ আলোচনা। 
অসম্ভব । অ।মরা খাদোর প্রয়োজনীয়তা, পরিপাব বন্ধ ও পরিপাক 

ক্রিয়।, খাদ্যের শ্রেণাবিভাগ, কোন্ খাগ্যের কি গণঃ কি পরিমাণ 

খাদ্য গ্রহণ করিলে স্থান্ত্যরক্ষা ভয় ইত্যাদি প্রংয়।জনীয় বিবিধ তন্ধ 

স্ংল্দেপে এই পুস্তকে আলোচনা কৰিব | 



(৩) 

খাস্ত কাহাকে বলে? 
আমর যাহা কিছু খাই, ন্তাহাকেই যে খাদা বলা যাইবে, 

এম নত চা. কফি পা প্রভৃতি পদার্থ খাছারূপে পৰ্রিগণিত 

55০5 পারে না। 

যাহা আমরা খাই এবং খাছ! দ্বারা আমাদিগের শরীরের পুষ্টি- 
সাধন ও শক্তিসঞ্চর ভয়, ভাঁহাই যথার্থ খাগ্ভ। এরূপ কতকগুলি 

খ।% আছে, যেগুলি স্বাভানিক অবস্থাতেই শরীর পোষণের 

উপদেগ্ী হইয়া থাকে, যেমন দগ্ধ চিনি। জুপক ফল ই'তাদি | 

অপর গুলি রন্ধনাদি কুত্রিন উপায়ে পরিবর্তিত না হইলে বাবহারের 

উপযোগী হয় না” ঘগা-” চাল, দাঁল" ময়দা, মংস্ত+ মাংস. তরকারী 
ইভাদি। মানব-সমাজে সভ্যভাঁর অঙ্্যুরয়ের সহিত ধন প্রাচীন- 

কল লইতে রন্ধনের বাবস্থ। প্রবর্তিত হইয়াছে । আদিন মন্তম্যগণ 
পশ্তবৎ অপন্ক মান ৩ ফল-মুলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ঘাপন 
করিত। এখনও ভারতবর্ষের সন্নিকটস্থ কোন কোন দ্বীপে এবং 

মক্ফিক। মহাদেশের স্থানে স্থানে কতিপয় অসভ্য জাতি আমমাং 

ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। মাংসাঁদি খাছ সিদ্ধ হইলে 
'অপেক্ষাকৃত গুরুপাঁক হয় নটে কিন্তু চাল, দাঁল' ময়দা, আলু প্রভৃতি 

শ্বেত-সার (51870) ) ঘটিত পদার্থ সুসিদ্ধ না হইলে মন্ম্যের পক্ষে 

সুপাচ্য হয় না। রদ্ষন সভ্যতার একটা অঙ্গ এবং কলা-ব্গ্যার 
অন্তর্গত | যে স্ত্রীলোক ভালরূপে রন্ধন করিতে পারেন, কি স্বদেশী 

কি বিদেশী, সকল সমীজেই তিনি সম্মান লাভ করিয়! থাকেন । 



৩২ থাছ্ভ। 

আমাদের দেশে পল্ীগ্রামে কাহার ও বাঁটীতে কোন ক্রিয়া! কর্ম উপ- 

স্থিত হইলে সম্থ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ রন্ধনকাধ্যে যোগ দিয়া 

নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করেন । যাহার! রম্ধনকা্মেলপটু, এই 

সময়ে তাহার! 'আম্মীবর্গ ও প্রতিবামিগণের নিকট হইতে কত 

আদর ও কন সন্জান পহিয়া থাকেন । খাহাঁরা! রম্ধনকাঁধ্যকে নীচ 

বৃন্তি বলিয়া! মনে করেন, তাহারা নিতাস্ত ভ্রান্ত । স্বহস্তে রন্ধন 
করিয়া শ্বানী, পুত্র ও আস্মীয়বর্গকে ভোজন করাইলে মনে কিরূপ 

আনন্দের উদয় ভয়, ধারা এই কার্ধা করিয়াছেন। তীাহারাই শাহ? 
অবগত আছেন। বিলাঁতে অভি সন্ত্ান্ত ও ধনী পরিবারের 

মহিলাগণ রন্ধনক্ণর্যযে মোগদীন কর। গৌরবের কাধ্য বলিয়া মনে 

করেন। কোন ভোজের সময় নিমক্সিত ব্যক্তিগণ গৃহন্যামিনীর 
স্বহস্তে প্রস্তুত থাগ্যসামগ্রীর উপর সর্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ 

প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা রন্ধনকার্যে 

নিপুণা হইলে সাংসারিক ব্যয়েরও বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে । 

সহরের মধ্যবিস্ত ভদ্রলোকের দিন দিন যেরূপ অবস্থা 1র্ড়াইতেছে। 

তাহাতে ঘর্দ পরিবারস্থছ সমর্থ রম্ণীরা রন্ধন কাধ্যের ভার গ্রহণ 

করেন, 'ভাহ! হইলে অনেক খরচ বাচিয়া ঘাঁয় এবং তদ্দারা পুষ্টিকর 

খাদ্য ও উপযুক্ত বন্ধাদি সংগ্রহ এবং বালক-বালিকাদিগের বিদ্যা 

শিক্ষা! সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্কুল্য হইতে পারে। সর্বদা মনে রাখা 
উচিত ষে, রন্ধনকাধ্য বিদ্যাশিল্গার অন্তর্গত; স্থৃতরাং ইহা সম্মান ও 

ও গৌরবের কার্য | 



€(৪) 

থাগ্যের প্রয়োজনীয়তা ৷ 

এক্ষণে দেখা ঝউক 'আমাদের খাছের প্রয়োজন হয় কেন? 

বহার! অধিক দিন উপবাস করিয়াছেন, তীাহারাই অবগত আছেন, 

যে, উপবাসে শরীর কিরূপ ভ্র্বল ও কার্যে অপট্র হয়। দীর্ঘ 

উপব।সে শরীর শ্রার্নথ ও জীর্ণ হয় এবং অস্থিসমূহ প্রকটিত হইয়' 
উঠে। ছুর্ভিক্ষের সদয় ক হুতভাঁগ্যের দেহ আহাঁরাভাবে 

কষ্কালপার হইয়া পড়ে । এরূপ লোককে কিছুদিন খাইতে দিলেই 

তাহার দেহ পুনরায় পুষ্ট ও সবল হয় । তবেই দেখ। যাইতেছে, 

ঘে, আহার ন! পাইলেই শরীর ক্ষয়-প্রাপ্ড হইয়া ছুর্ব্বল হইয়। পাড় 
এবং আহার পাঁইলেই শরীর পুনরায় পুষ্ট ও সবল হইয়! উঠে ! 

অতএব খাছ গবানভঃ ছুইটী কাধ্য সাধন করিয়া থাকে)__ 

(১) শরীরের পুষ্টি-নাধন । 

(২) বল-বিধান। 

আমরা যে কোন কাধ্য করি ন কেন, তাহাতেই আমাদের 

শরীর ক্ষয়প্র।শ্ত হয় । চল!» ফেরা, উঠা, বসা, দৌড়ান, ব্যায়াম 

কর! প্রভৃতি ষেকোঁন কার্ধা করিবার সময দেহস্থিত মাংসপেশী 

সমুহের নিয়ত আকুঞ্ধন ও প্রসারণ হইয়। উহ্ারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । 
পাঠাভ্যাস, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কাঁধ্যের দ্বারাও ম্তিক্ষাদি 

শারীপ্িক যন্ত্রের ক্ষয় সাধিত হইয়া! থাকে । যদি কোন বাক্তিকে 
২) 
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ওজন করিয়া তাহাকে কোন গুরুতর পরিশ্রাম্র কাম্য ক্ন্ছ 

দেওয়। ষাঁয় এবং কাধ্য-শেষ হইলে পুনরায় তাহার ওজন 
গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে। যে, দেই ঞচ্ভ্ধ ওজনে 

কমিয়া গিয়।ছে। ওজন এরূপ কম হইবার কারণ কি? আমা- 

দিগের দেহাভ্যন্তরে সর্ধদা এক প্রকার দহন-ক্রিয়া সংসাধিত 

হইতেছে এবং তদ্ছারা দেকের ক্ষয় সাদন হইতেছে । যেখন 

একখণ্ড কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থ ওজনে অভ্যস্ত লু 

হইয়া যায়, সেইরূপ দহন-ক্রিয়। দ্বারা আদাদের শী নয় প্রাপ্ত 

হয় বলিয়! উহার গুজন কগিয়। যাঁয়। হত অধি+ পরিশ্রমের 

কাধ্য করা যায়ঃ শরীরের মণ্যে দহন-ক্রিয়। তভ শান শা সম্পার্দিত 

হইভে থাকে, স্থতরাঁং পরিশ্রণদাধ্য কান্য দ্বারা শরীর অধিক 
পরিমাণে ক্ষযপ্রাপ্ত ভর । আমরা প্রতাক্ষভ।বে কোনরূপ প্চি- 

শ্রমের কার্য ন। করিলে ৪ আমাধিগেব শবীপ নিয়ত মুছত।বে দগ্ধ 

হইয়া ক্ষয়প্রাপ্তড হইতেছে । ইহার কারণ এই থে, 'আমাধিগের 

শরীরের অনেক কাধা আমাদের ইচ্ছর উপর নির্ভর করে না। 

আমর! যদি প্রতিজ্ঞ! করিয়! নিশ্চল ভাবে শয়ন করিয়ও থাঁকিঃ 

তথাপি আমাদিগের শারীরিক যন্রাদি ( জৎপিও, ফুদ্ফুস্ ইত্যাদি ) 

অবিরাম কাধা করিতে থাকিবে এবং তজ্জন্ ক্ষয়প্র।প্ত হইবে। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, আমাধিগের শরীর যে নিয়ত দগ্ধ 

হইতেছে তাহার প্রমাণ কি £ ছুই একটা সামান্ত পরীক্ষা করিলেই 
আমর! ইহার ষথার্থত। উপলব্ধি করিতে পারিব । 
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আমাদের শরীর যে দগ্ধ হইতেছে, তাহার প্রধান প্রমাণ এই 
ধ; বাহিরে কাঠ বা! করল! পুড়িলে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, 

আমাদিখেবুশরীরের মধ্যে দহন-ক্রিয়। সম্পাদিত হইয়া! সেই সকল 
পদার্থই উৎপন্ন হইয়। থাকে । তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই 
যে কাঠ বা কয়ল! পুড়িলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়, কিন্ত 

আমাদের শরীর পুড়িয়া কেবল তাঁপ উৎপন্ন হয় মাত্র, আলোক 

উৎপন্ন হয় না। এইরূপ দহন-ক্রিয়াকে মৃহ্-দহুন-ক্রিয়া (910 
00900109050 ) কহে । 

কাঠ, পাথুরে কয়লা; তৈল; মোম বা চর্বির বাতি, জীব-দেহ 
প্রভৃতি অর্গানিক (01881)10 ) পদার্থ মাত্রেই কার্বণ, ও হাইড্রো- 

জেন আছে; এই সকল পদার্থ বায়ু মধ্যে দগ্ধ হইবার সময় এ 
ছুই মূল পদার্থ বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হ্ইয়া 

যথাক্রমে কার্বণিক্ এসিড. গ্যাস্ (08090110 4১010 095 ) ও 

জল-বাম্প প্রস্তুত করে। কার্বপিক্ এসিড. গ্যাস্ অনৃশ্া ও বর্ণহীন, 
সুতরাং চক্ষু বার] উহ্হাকে দেখিতে না! পাইলেও একটা রাসায়নিক 

পরীক্ষার দ্বারা আমরা উহার অস্তিত্ব স-প্রমাণ করিতে পারি। 
নির্মল চুণের জল, জলের স্ঠায় স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, কিন্তু ইহা কার্কণিক্ 
এড. গ্যাসের সহিত সম্মিলিত হইলে ঘোল! হুইয়। ছুধের ন্যাঁ় 
শাদ]। হুইয়। যায়। 

১ম পরীক্ষা ।-_একটা পরিষ্কৃত আয়তমুখ কাচের বোতলে এক 

আউন্স. চুণের জল রাখিয়া বোতলটা উত্তম রূপে আলোড়ন কর। 
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চুণের জলের বিশেষ কোন পরিবর্তন হইবে না? পূর্বে যেরূপ হ্মচ্ছ 

ছিল, প্রায় সেইরূপ থাকিবে । এক্ষণে একটী ছেটি মোম বাতি 
বড়শির স্াঁয় বাকান লোহার শিকে আবদ্ধ করিয়া জ্লালাইয়া 

বোতলের মধ্যে প্রবেশ করা ও এবং একখানি পুরু কাগজ বোন্তলের 

মুখে চাপা দাও । অল্পক্ষণ পরেই দেখিবে বাতিটা নিবিয়। 

গিয়াছে । এক্ষণে বাতিটী বাহির করিয়া বোতলের মুখ ছিপি 

দ্বারা বন্ধ কর এবং উহাকে উদ্রমরূপে অ।লোড়ন কর। দেখিবে 

এবারে বোঙলস্বিত চুণের জল হধের ভ্যায় শাদা হইয়া গিয়ছে। 
চুণের জল এরূপ শাদা হইল “কন ? কার্বাণ, মোমবাতির 

একটী উপাদান । বাতি পুড়িবাঁর ময় উহার কাব্বণ বোতলের 

বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়। ঝার্বণিক্'£পিড. গ্যাসে 

পরিণত হইয়াছে এবং উহাই চুণের জলের সহিত মিলিত ভইয়া 

টুণের জলকে হুধের ন্তায় শাদা করিয়াছে! 
বানি পুড়িবার সময় উর অপর উপ|দান হাইড্রোজেন 

বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত গিলিত হইয়া জল-নাম্প প্রস্তুত করে। 

কিন্ধ জল-বাম্প অনৃশ্ঠ বলিয়। যতক্ষণ উহ ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুর 

আকার ধারণ না করে, ততক্ষণ উহ। আমাদের দৃষ্টিগে।চর হয় না। 
বাতি পুড়িলে জল হে উৎপন্ন হয়ঃ তাহা আমর একটা দামান্ত 

পরীক্ষা! বারা স-প্রমাণ করিন্ে পারি । 

২য় পরীক্ষা ।--একটী জলস্ত ফোম বাতির উপর একটী শু ও 

স্বচ্ছ কাচের গেলাস ধারণ কর, উহ] স্বল্লকালের মধ্যে অস্থচ্ছ 
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দেখাইবে । এক্ষণে গেলাসের অভ্যন্তর প্রদেশ অঙ্গুলি দ্বার] স্পর্শ 

করিলে দেখিতে পাইবে, যে, তথায় সুক্ষ জলকণ। জমিয় রহিয়াছে। 

মেঙ্সিআ্তি পুড়িবার সময় শনাপ্যস্থিত হাইড্রোজেন বায়ুস্থিত 

অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া অনৃশ্ত জল-বান্প প্রস্তত করে) 
উহ। কাচের গেলাসের শীতল-গাত্র-সংস্পর্শে ঘনীভূত হুইয়া জল- 
বিন্দুর আকার ধারণ করিলে পর আমাদের নয়নগোচর হয় । 

তবেই দেখা গেল যে, কার্বাণ, ও হাইড্রোজেন্যুক্ত মোমবাতি 

বায়ুমধ্যে দগ্ধ হইলে কার্কণিক্ এসিড. গা।স্ ও জল উৎপন্ন হয়। 

মোম বাতি, কাঠ প্রভৃতি পদার্থের ন্তায় বার্ধণ_ ও হাইড্রোজেন 

আমাদের শরীরের ও উপাদান; এই দুই পদার্থ নিশ্বাসগুহীত 

বায়ুস্থিত অক্সিজেন ঘংযোগে আমাদিগের শরীরের মধ্যে নিরস্তর 

দগ্ধ হইতেছে এবং তাঁহার ফলস্বরূপ কার্ধণিক্ এমিড. গ্যাস ও 

জল-বাম্প উৎপাদন করিতেছে । এই কার্বণিক্ এসিড. গ্যাস্ ও 

জল-বান্প সর্বদা! আমাদিগের প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়। 
যাইতেছে, কিস্ক উহার! বর্ণহীন ও অনৃষ্থ বলিয়। আমরা উহ্াদিগকে 

দেখিতে পাই নাঁ। পূর্বে যে সকল পরীক্ষা! দেখা ইয়াছি, তদ্বারাই 
এই তন্বের সত্য স-প্রমাঁণ করা যাইতে পারে । 

৩য় পরীক্ষা ।_-একটা কাচপাত্রে নির্মল চুণের জল লইয়া 
একটা কাচের নল সংযোগে তন্মধ্যে কয়েকবার ফুতৎকাঁর দাও; 

দেখিতে পাইবে যে চুণের জল দুধের ন্যায় শাদা হইয়া গিয়াছে। 
আমরা পুর্বে দ্রেখাইয়াছি যে, কার্বণিক্ এসিডের সংযোগেই 
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চুণের জল শাদা হয়; এম্থলে চুণের জল শাদা হওয়াতে বুঝা গেল 

যে আমাদিগের প্রশ্বাসের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে কার্ধণিক্ এসিড. 

গ্যাস্ নির্গত হইতেছে । দেহস্থ কার্ববণ, দগ্ধ হইয়াই &ইমার্বণিক্ 

এসিড. গ্যাস্ উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । 
এইরূপে প্রশ্বাসের সহিত জল-বাম্প যে বহির্গত হইতেছে। 

তাহাও আমরা সহজেই স-প্রমাঁণ করিতে পারি । 

গর্ঘ পরীক্ষা-_-একখানি ন্বচ্ছ দর্পণ লইয়া! তাহার উপর কয়েক 

বায় প্রশ্বাস ত্যাগ কর বা “হাই” দাও, দেখিতে পাইবে, দর্পণখ|নি 
অন্বচ্ছ বা ঘোঁল। হইয়! গিয়াছে; অন্থচ্ছ স্বানে হাত দিলে হাতে 

জলের দাগ লাগিবে। 

শীতকালে প্রত্যুষে “হাই” তুলিলে মুখ হইতে শ্বেতবর্ণ ধূমাকাঁর 
পদার্থ নির্গত হইতে দেখ! যায়। প্রশ্বাসস্থিত অনুষ্ত জল-বাম্প 

বাহিরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শ ঘনীভূত হইয়া ধূমের আকারে 
আমাদিগের নয়নগোচর হয় । 

অতএব আমাদের শরীর যে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, মে বিষয়ে 

অগণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। যদি বল ধে মোম বাতি দগ্ধ হইবার 
সময় যেমন জবলিতে থাকে, আমাদের শরীর দগ্ধ হইবার সময় সেই 

রূপ জলে না কেন? তাহার কারণ এই যে, আমাধিগের 

শরীরের দহুন-ক্রিয়। অতি মৃদুভাবে সংসাধিত হইয়। থাকে? স্থুতরাং 
উহাতে কেবল তাঁপই উৎপন্ন হয়, আলোক উৎপন্ন হয় না। 

জীবিত প্রাণীর দেহ স্পর্শ করিলে উষ্ণতা অনুভূত হয়, মৃত প্রাণীর 
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দেহ অত্যন্ত শীতল। ইহার কারণ এই যেঃ মুতদেহে শ্বাস- 

ক্রিয়ার অভাব হেতু দেহাভ্যন্তরে অকিজেন্ প্রবেশ করিতে পারে 
না, সুত্বধঞদেহমধ্যে দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না বলিয়া তাপের 
অভাব হেতু উহা! শীতল হইয়া পড়ে । এই দহন-ক্রিয়া-জনি-্ত 

তাঁপ দ্বার! আমাদিগের শারীরিক উষ্ণত। সাধারণত? ৯৮*৪ ৭], 

ডিশ্রিতে থাকে । তাঁপনান যন্্ (11 ৩7770109661) দ্বারা আমর 

এই তাপের পরিমাণ করিতে পারি । জর হইলে শারীরিক দহুন- 

ক্রিয়া অধিব্তর তেজের সহিত সম্পাদিত হয়) সুতরাং শরীরের 

তাঁপ ৯৮ ৪০ডিগ্রি অপেক্ষা অধিক হইতে দেখা বার । 

আমি পৃর্ববেই বলির[ছি মে কার্বণ-ঘটিত পদার্থ দগ্ধ হইলেই 
ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়, স্থতরাং ওজনে কিয়! বায়। আমাদের শরীর ও 

পুর্ববিত মৃছ্ধ দহন-ক্রিয়। দ্বারা নিরন্তর হয় প্রাপ্ত হইতেছে; 
স্ভরাং ওজনে কমিয়া নাইবার কথা । কিন্থু বদি আমাদের সর্ধ্দ! 

ওজন ল ওয়। হয়ঃ "তাহা হইলে আমর! দেখিতে পাই যে, অনেক 

দিন পধ্যস্ত আনাঁদের ওজন প্র।য় একই থাকে অথবা ওজন ক্রমে 

অল্প অল্প করিয়া নাড়িয় ও যায়-_ক্োন প্রকার অন্গথ না হইলে 

কমিতে দেখা যায় না। এইরূপ হইবার কারণ কি? 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে আমরা কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য 
করি বা! না করি, আমাদিগের শরীর নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। 

এই ক্ষয়ের ষথোঁচিত পুরণ ন| হইলে শরীর কৃশ ও দুর্বল হয় এবং 

পূরণের সম্পূর্ণ অভাবে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক্ষণে 
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দেখা যাউক কি উপায়ে আমরা এই ক্ষতি পুরণ করিতে পারি। 

যেন কল চালাইতে পাথুরে কয়লার প্রয়োজন হয় এবং একবার 
পাথুরে কয়ল। পুড়িয়া গেলে আবার নূতন করিয়। পু কয়ল। 
দিতে হয়, নতুব। কল বন্ধ ইয়া! যায়ঃ তেমনি আমাদের দেহ্যস্ত্ের 

পরিচালনার জন্য খাগ্ছের প্রয়োজন | খাছ পরিপাক হইলে 
পর উহ! শোণিত দ্বার শোষিত হইয়া শরীরের সর্বস্থানে 

পরিচালিত হয় এবং যে স্থানে মে দ্রবোর অভাব এবং বতটুকু অভাব; 

ও স্থান শোণিতস্থিত জীর্ণ খাদ্য ভইতে তাহ গ্রহণ করে; এইরূপে 
শারীরিক ক্ষয়নিবারণ ও পুষ্টিনাঁধন হইয়া থাকে | খাগ্ের কিয়দংশ 

শোণিতস্থিত অল্পিজেনের সহিত মিলি হইয়া দগ্ধ হইতে 
থাকে । পাথুরে কয়লার মধ্যে মে অবানত, শান্ত (৮০1০11081 

50916% ) নিহিত থাকে, দগ্ধ হইবার সময় তাহাই প্রথমতঃ 

ভাপ এবং পরে কাধ্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া কল 

চালাইতে সমর্থ হয়। আমাদের খাছ্ের মধ্যেও নেইরূপ অব্যক্ত 

শক্তি প্রচুর পরিম|ণে অন্তনিহিত হইয়। রছিয়ছে। খাস অক্সিজেন- 
সংযুক্ত হইয়া! দগ্ধ হইবার সময় উহা পরিস্ফুট হয় এবং উহা হইতে 
আমাদের শরীরে তাপ 'ও কাঁধ্য করিবার শক্তির উদ্ভব হয়। আমর! 

নে সকল পদার্থ সচরাচর থাগ্যরূপে গ্রহণ করিয়। থাকি, তাহাদ্িগের 

মধ্যে আমাধিগের শরীরের সমস্ত উপাদানই বিদ্যমান থাকে, 
স্থতরাঁং খাগ্যগ্রহণই শারীরিক ক্ষয়নিবারণ ও শক্তি আহরণের 
একমাত্র উপায়। 
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শরীরের যেমন ক্ষয়পূরণ আবশ্তকঃ তেমনই উহার বৃদ্ধি- 

সাধনের ও প্রয়োজন আছে । এবটী সগ্ভোজাত শিশু দিন দিন 

বৃদ্ধি» হইয়া কালে একজন পূর্ণদেহ মন্য্যে পরিণত হয়। 
উভয়ের শরীরের গঠনের সাম্য থ।কিলেও বিকাশ সম্বন্ধে উভয়ের 

মধ্যে এথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । শুদ্ধ উভয়ের শরীরের 

দৈর্ঘা ও ভারের বিচার করি,লই শিশুপ শরীর কত পরিমাণ 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া! পুরণদেহ নন্ুয্যে পরিণত হয়ঃ ভাহা বোধগম্য 

হইবে । 'সগ্ভোজাত শিশুর শরীরের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১৮ ইঞ্চি 

হইয়া থাকে, আর পুর্ণদেহ মানব গড় ৫ ঘিট ৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। 

সগ্চোজাত শিশুর ওজন ৭:৫ হের মাত্র; একজন পুর্ণ দেহ 

সুস্থকায় দন্ষ্ণের গজ্ন প্রায় ১২ মণের কম হইতে দেখা! 
যায় না। শারীরিক দৈধ্যের পরিমাণে অঙ্গ প্রভাঙ্গনমূহ বথোচিত 

বিকাশ প্রাপ্ত হয়। জন্ম হইতে ২৫।৩* বৎসর পধ্যস্ত বুদ্ধির সময়) 

তৎপরে শরীর মার বাড়ে না--অনেক দিন পধ্যন্ত একই ভাবে 

অবস্থিতি করে; বৃদ্ধ বয়মে শরীরের ক্ষয় আর্ত হয়। অতএব 

খান যে শুদ্ধ শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে তাহা নহে, অন্ততঃ 

২৫।৩* বংমর পধ্যস্ত শরীরের বৃদ্দিপ্রাপ্তির সহায়তা করে-_শিশুকে 

বালক, বালককে যুবক এবং যুবককে পুর্ণ মন্ুুষ্যে পরিণত করে। 

এইজন্য শিশু) ব।লক ও যুবকের যথেষ্টপরিমাণ খাছের প্রয়োজন, 

কেননা তাহাদিগের শরীরের ক্ষয়পুরণ ব্যতীত উহার বৃদ্ধিসাধনের ও 
একা স্ত আবশ্তক ; যথেষ্ট খাস্ভের অভাব হইলে তাহা'দিগের শরীর 
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যথোচিত বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে যথেষ্ট খাস্য অর্থে অপাঁর- 

মিত ভোজন নহে । 

অতএব দেখা যাইতেছে, থাগ্ভের প্রয়োজনীয়তা ও্রুধন্নতঃ 

চারি প্রকার £-- 

(১) শরীরিক ক্ষয় নিবারণ। 

(২) দেহের বৃদ্ধি সাধন । 

(৩) ক্ঞাাপজঅনন । 

(৪) বল-উতপাদন। 

মকল খাগ্যই সমভাবে এই চারিটী কার্ধা সম্পাদন করিবার 
উপযোগী নহে । কোন খাস্ঠ শরীরের ক্ষয় নিবাবণ বা বুদ্ধিনাধনের 

উপযোগী, কোনটা ব। ভাঁপ উৎপাদনের সবিশেষ সহায়তা করে 

এবং কাণ্যকরা শক্তির জনয়িতা। কোন্ খাস্ভের কিরূপ কাঁধ্যঃ 

যথাস্থানে তাহা বুঝ।ইবার চেষ্টা করিব । 



(৫) 
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আমরা যে সবল পদার্থ খাগ্যরূপে এহণ করি, তাহারা শরীরা- 

ভাস্তরে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইল পর শরীরপোষণের উপযোগী হইয়া 

থাকে । ভাত, দালঃ মাছ, নাস, ছুধ, রুটী প্রভৃতি যে কোল 

পদার্থ আমর! ভক্ষণ করি না কেন, কেবল লবণ ও জল ব্যতীত 
অপর যে কোন খাগ্য অপব্রিবষ্তিভ অবস্থায় আম।দিগের রক্তের সহিত 

মিশ্রিত হইয়া শরীরের ক্ষয়পুরণ ব। বুদ্ধি সাধন করিত্তে পাঁরে 

না। উহারা দেহস্থ বিবিধ খন্ত্র'ও নানাবিধ পাচকরসের সাহ্থাদ্যে 

আদি অবস্থা হইতে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়! দেহরক্ষার উপযোগী 
হইয়া থাকে । খাছযের জাঁতিভেদে এবৎ যন্্ ভেদে পরিপাক- 

ক্রি! বিভিন্ন হইয়া থাকে । কোন্ কোন্ যন্ত্র দ্বারা কিরূপে খাছা- 

দ্রব্যের এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহাই এস্বলে ভামাদিগের 

আলোচনার বিষয় । বে সকল যন্ত্র দ্বারা পরিপাক-কাঁধ্য সংসাধিত 

হয়ঃ ১ম চিত্র ( ৫০ পু ) দেখিলেই ভাহাদিগের গঠন এবং শরীরের 

কোন্ স্থানে কোন্টী অবস্থিতি করে; তাহ সহজেই বুঝ? ধাইবে । 
একটা বহুদূর বিস্তৃত ন্ুড়ঙ্গ-পথে ( ১ম চিত্র--১ হইতে ৯) 

খাঘ্ের পরিপাক-ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে । ইহার একটা 
প্রবেশ-দ্বার এবং একটা নির্শন-দ্বার আছে। লুড়ঙের প্রবেশ- 
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দ্বার আমাদের মুখ এবং মলদ্বার ইহার নির্গম পথ। মুখের 

ভিতর দন্ত) জিহ্ব। গ্রভৃতি যে সকল যত্বা্দি আছে, তাহারা সকলেই 

প্রত্াক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাগ্ভ-পরিপ।কের সহায়তা করিঞ্ণকে | 

পরিপাক ক্রিয়। মুখ হইতে আরম্ভ হয এবং ক্ষুদ্র অস্ত্রের শেষভাগে 

সমাপ্ত হয়। বুহদন্ত্রে পরিপাক কাব্য হয় না । 

দন্ত ।_পুর্ণবয়ঞ্চ মন্ষ্যের প্রত্যেক মাট়ীতে ১৩টী করিয়। 

দত্ত মাছে। ইহারা পরিপাক-কাযষ্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া 

থাকে। শিশুর স্তাঁয় শুদ্ধ ঢুগ্ধের উপর নির্ভর করিলে দাতের 

প্র-য়াজন হয় নাঃ কিন্ধ কঠিন সামগ্রী ভক্ষণ করিতে হইলে দাত 

নহিলে চলে না। দাত পড়িয়া গেলে আহার সম্বন্ধে যে বিশেষ 

অস্থবিধা "ঘটে, এন্দ্বিষয়ে অনেক বৃদ্ধ বাক্তির খেদোক্তি সময়ে 

সময়ে আমাদিগের শ্রবণগে।চর হয়? একট। চলিত কথায় বলে, 

“পাত থাকিতে দাতের মধ্যানা জানে না”দাতি পড়িয়া গেলে 

খাইবার যে যথেই অন্ত্রবিধ। হয়, এই কথাই ভাহার প্রমাণ । 

দান্তের প্রধান কার্ধা- খাছ্ি-দ্রব্য চর্বণ করিয়া! উহাকে সুক্ম অংশে 

বিভক্ত করা । খাছ্-দ্রব্য বড় বড় খণ্ড অবস্থায় পাচক রগের 

সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইতে পারে না, সুতরাং উহার পরিপাঁক 

হইতে বিশেষ 'বিলম্ব হয়; খাগ্ঠ সুঙ্াংশে বিভক্ত হইলে পাচকরস 

উহ্হার মধ্যে সহজে প্রবেশ করিয়া উহাকে জীর্ণ করিতে পারে। 

আমাদের দাতই খাস্ভকে সুক্মাংশে বিভক্ত করিবার প্রধান বস্ত্র। 

দন্তের আকার ভেদে তাহাদের কার্ধ্য ভিন্ন হইয়। থাকে । আমাদের 



পরিপাব-খস্ত্র 9 পরিপ।ক-ক্রিয়া | ৪৫ 

সম্মখের ঈাতগুলি ধারাল ও অনেকটা! কোদালের ফলার মত 

চ্যাটাল; এগুলির দ্বারা আমর! খাগ্ভ-দ্রব্য ছেদন কৰিয়। থাকি, 
এজগ্ ক্লিকে ছেরনরন্ত (171015019) বলে। প্রত্যেক 

মাঁড়িতে চাবিটী করিয়। ছেদননভ্ত আছে। ছেদননস্তের পরেই 

একটী করিয়া ছুই পিকে ভুইটী সুচল দন্ত আছে। ইহাকে শ্বদস্ত 

কহে) ইংরাজীতে ইহাকে 02159 0০9৮৮ বলে। কুকুর, 

বিড়ল। বাঘ প্রভৃতি মাংনভোঁজী জগ্তদগের এই দত্ত সংখ্যায় 

অধিক এবংসবিশেব বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ঘোড়া, 

গরু, মেষ, মহিষ প্রস্ৃতি উদ্ছিদ্ভোজী প্রাণিগণের এই দত্ত নাই। 
আমাদের চাঁরিটা খনন্ত আছে বটে, টিগ্ভ ভাহ! মাংনভেজী বিড়।ল 

বা কুকুরের গ্ঠায় তীক্ষ ও পরিপুষ্ট নহে । এই দন্ত ঘার। হাড় হইতে 

ম।ংম ছি'ড়িয়া লইবার বিশেষ সুবিধ। হয়ঃ এজগ্ঠ ইহ কুকুর? বিড়াল: 

সিংহ, ব্যাত্র প্রভৃতি মাংসভোজী জন্ধর পক্ষে একান্ত আবশ্যক ; 

ইহার। আমাদের মড়িতে থাকিয়া ছেদন-কার্যোর সহায়ত। করে 

মাত্র । শ্বদস্তের পশ্চাতে প্রত্যেক মাড়িতে পাঁচটা করিয়। উভয় 

পার্খে দশটা পেষণদত্ত (1310951১149 ৪100 [101819 ) আছে । 

উদ্িদ্ভোজী জন্তমাত্রেরই পেষণণস্তগুপির সবিশেষ আধিক্য ও 

বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফল? মুল; পাতা? গাছের ডাল 

প্রভৃতি পদার্থ উত্তমরূপে চর্বণ করিবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং 

হাতী, ঘোড়া; গরু, মেষ, মহিষ? ছাগল প্রভৃতি সকল জন্বরই এই 
শ্রেণীর দাতের সংখ্যা অধিক এবং উহারা সবিশেষ পরিপুষ্টিও লাভ 
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করিয়া থাঁকে | দন্তের গঠনের সহিত খাছ্ের কোন সম্বন্ধ আছে 

কি নাঃ যথাস্থানে তাহার আলোচন! করিবার ইচ্ছা! রহিল। 

রলম1।-_খাছ্ি-উ্রবা মুখের ভিতর প্রবেশ করিলে দত্ত 
ঘবারা উহা! উত্তমরূপে ছিন ও চর্বিত হইয়! হুক্মাংশে বিভক্ত হয়। 

আমাদের রসনা ও খাগ্দ্রব্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশগুলি একত্রিত 

এবং দস্তের নিকট উহার্দিগকে আনয়ন করিয়। দস্তের কার্যে 

সবিশেষ সহায়ত। করিয়া থাকে | স্থতরাঁং রমনা যে স্রদ্ধ আহা্য 

দ্রব্যের স্বাদ লইতে ব্যস্ত, তাহা নহে ; উহ! আপনার নিদিষ্ট কর্তব্য 

কর্ম সম্পাদন করিয়া পরিশষের সুফল ভোগ করিয়! থাকে মাত্র। 

লাল। (১৪1৪ )।--নুখের ভিতর খাছ যে শুদ্ধ চর্ব্ধিত হয়, 

তাহা নহে, মুখের লালার সহিত উহা! উত্তমন্ধপে মিশ্রিত হইয়া 
থকে । এই লালাকে ইংরাজীতে স্ত/ল/ইভা (99112) কছে। 

ইহা! ঈষৎ আঠ।ল? ফেনযুক্ত; জলের ন্তাঁয় বর্ণহীন, তরল পদার্থ । 

আমাদের মুখের আশে পাশে তিনটা লালাগণ্ড (১৪11৮৪15 01204) 

আছে, তন্মধ্যে লাল! প্রপ্তত হইয়া নলযোগে মুখের অভ্যন্তরে 

আগমন করে এবং খাগ্-দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে 

ভিজাইয়া নরম করে এবং ভাত, দালঃ ময়দা, আলু প্রস্থৃতি যে 
সকল পদার্থ আমরা ভক্ষণ করি, ভাহাদিগের শ্বেতসার (98101) ) 

ংশকে প্রথমতঃ ডেষ্রিন (1063071)), তৎপরে মল্টোজ্ 
( 01816099) নামক এক প্রকার শর্করায় পরিণত করে। 

আহীর্য্য দ্রব্য দর্শন করিলেই মুখের মধ্যে স্ভাবতঃ অধিক লালা 
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নিঃস্ত হয়। পুনশ্চ খাদ্য বিশেষে ইহ! বিশেষভাঁবে লক্ষিত হয়। 

অল্ন দ্রব্যের দর্শনে, এমন কি মননেও) অধিক লাঁলাম্রাব 

হইয়াম্ুর | 
লালার মধ্য টায়ালিন (09110) নমিক যে এক প্রকার 

কি পার্থ ( [6177906) বিগ্ধমান থাঁকে, তন্ারাই এই পরিবর্তন 

কাধ্য সংসাধিত হয় । শ্বেত-সাঁর এইরূপে শর্বরায় পরিণত না হইলে 

আমর! উহা পরিপাক করিতে পারি না) স্থতরাং খাগ্ভ পরিপাক 

করিবার জন্য মুখের লাল! একটী প্রধান প্রয়োজনীয় বন্ত। 
আমাদিগের এ দেশের লোকের অধিকাংশ খাগ্যই শ্বেত-সাঁরঘটিত, 

অতএব যাহাতে খাগ্ঘদ্রবোর উপর আমাদের মুখের লালার ক্রিয়া 

অধিকক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্িষয়ে ঘন্ধবান্ হওয়। উচিত। খাছ 

ভাল করিয়া চিবাইয়া একটু ধীরে ধীরে খাইলে খাগ্ের উপর 
ল!লার ক্রিয়! স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে । অনেকের অত্ন্ত 

তাড়াতাড়ি খাওয়া! অত্যাম) ইহা বড় কদভাস এবং ইহাতে 

অজীর্ণত1 রোগ উৎপন্ন হয় । তাড়াতাড়ি খাইলে ভক্ষ্যদ্রব্য ভাল 

করিয়] চর্ব্বিত হইয়! সুক্স অংশে বিভক্ত হইতে পারে না এবং ষথা 

পরিমাণ লালাঁর সহিত মিশ্রিত হইবার সময় ন। পাইয়স। ম্বধ্যস্থিত 
অধিকাংশ শ্বেত সারই অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়! যাঁয়-- শর্কারায় 
পরিণত হয় না। সুতরাং খাগ্ত ঘষে কেবল ছষ্পাচা হইয়া অজীর্ণতা 

রোগ উৎপাদন করে তাহ! নহে; খাছ্ভের অধিকাংশ সাঁরভাগ 

আমাদের দোনঘ অসার পদার্থরূপে শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইয়া 
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যায়। অবনত শ্বেতপার ক্ষুদ্র অন্থে গমন করিলে উহা তথায় বিভিন্ন 

রস সংষোগে শর্করায় পরিণত হইয়া থাকে | কিন্তু তাহ! হইলে ও 

মুখের মধ্যে যে পরিমাণ পরিপাক-ক্রিয়! সম্পন্ন হইবার কথ]৯এভাহা। 

যাহাতে ভালরূপে হয়ঃ ধ্িষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দে ওয়। উচিত । 

বিশেষতঃ খাগ্ধ আমাশয়ে পৌছিলে লালার কাণ্য স্থগিত হ্ইয়। 

যায়; সুতরাং অধিকঙ্গণ বাপিয়। খাদ্যদ্রব্য চর্বণ করিলে মুখের 

মধো শ্েতসারঘটিভ খাছ লালার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইনার 

অবসর প্রাপ্ত হয় । এই কারণে আমাদিগের ধীরে ধীরে আহার 

করা কর্তবা ; অনেক সময়ে ধীরে আহার করা অজীর্ণত। রোগের 

একটী মহোমধ । আমাদের দেশে “নাকে মুখে শোজা” বলিয়' 

একটা কথা প্রচলিত আছে; এই কদভ্যাসটা থে কতণুর 'অনিষ্টকর, 
তাহ। নিয়লিখিত মস্তব্যটী পাঠ করিলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন । 

বিখ্যাত শাবীরভন্ববিদ্ ডাক্তার সার গাইকেল্ ফষ্টার্ চর্বণ 

সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইহ নিঃসন্দেহ বল। যাইতে পারে খাগ্ত উত্তম- 

রূপে চরিত ন। হইলে আমর! প্রয়োজনাতিরিক্ত আহাধ্য সামগ্রী. 

গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকি এবং আমাঁদিগের দেহ শীঘ্র অতি- 

ভোজনের বিষয় ফল ভোগ করে। খাদ্য অধিকক্ষণ চর্ব্বণ 

করিলে ক্ষুধার অস্বাভাবিক প্রকোপ বিনষ্ট হইয়। যায়, স্থৃতরাং 
বে পরিমাণ ক্ষুধা, তদ্দধিক থাস্ভ গ্রহণ করবার আবশ্তাকত] হয় নয । 

এই স্ু-ব্যবস্থার ফলে আমর। সহজলব্ধ খাদ্যসামগ্রী দ্বারা বেষ্ট 

- তৃপ্তিলাভ করিতে পারি এবং অধিক মাংসাঁদি খাদ্য খাইবার প্রবল 
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লালসার নিবুন্তি হয় । খাস্ভ উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইলে তাহার 

অধিকাংশই পরিপাক হইয়া বায়, অতি সামান্ত অংশই মলরূপে 

পরিত্ধ্তুয়। জুতা মলের পরিমাণ কম হয়। ইহাঁও পরীক্ষা 
দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে বেঃ যাহারা খাদ্য উত্তমরূপে চর্বণ করে, 

তাহাদের মলে অধিক ডর্গন্ধ হয় না । মল বিকৃত হইলে সবিশেষ 

দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে এবং তদবস্থায় তন্মধ্যস্থিত দুধিত পদ 

রক্তের সহিত মিশিত হইয়া নানাবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে। সুতরাং 

খাছ্য উত্তমরূপে চর্বণ করিলে আমর। ঘে বহুবিধ খোগের হস্ত 

হইতে অব্াহতি লাভ করিতে পারি? শুদ্ধ তাহাই নহে, অনাবগ্ঠধ 

খাচ্ের জন্ঠ থে অর্থ ব)য় হয়, তাহা ও নিবারণ কারতে পরি । 

হোনলেস্ প্রচার নামক একজন পাশ্চাত্য স্বাঙ্যতন্ববিদ পি ত 

বলিয়। গিয়াছেন থে খাছ্ছ অতি লীরে চত্বণ করিলে উহ্তার পরি- 

পাকের সবিশেষ গুবিন। হয় এবং এই উপায়ে অজার্ণ-রে।গের হস্ত 

হইতে অবাহতি লাভ করিতে পারা সায় । ভার মত ইংরাজীতে 

ফ্রেচারিজম্ ( 13190186715) ) নামে অভিহিত | ভাহ।র মত 

অন্ুদরণ করিরা কত লোকের 'অজীর্ণরোগ সারিয়। গিয়।ছে। 

ধে সকল গণ্ড (01800) হইতে লাল! নিঃসাঁরিত হয়, 
তাহাদের মধ্যে প্যারটিড, (7১:০০ )১ সবম্যাক্সিলারি (59৮- 

102.511121% ) এবং সবলিঙ্কুয়াল্ (57911715781) এই ভিনটাই 

প্রধান । সব ম্যাঞ্সিলারি গণ্ড হইতে যে লাল! নিঃশ্হত হয়, ভাহা 

আঠাল। ইহাগার। খাগ্ভ-পিগু পিশ্ছিল হয় । পারটিভ. গও্ড হইতে 
৪ 
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যে লালা নির্গত হয়; তাহা জলের ন্তায় তরল। সবলিঙগুয়াল্ গণ্ড 

হইতে নিঃস্থত লালার মধ্যে অধিক পরিমাণ টায়ালিন্ থাকে। 
প্যারটিউ্ঞও্ড কাঁণের নিয়দেশে ছুই পাশে অবস্থিত) অপর 

দুইটা নীচের চৌয়ালের (1.০ 18৬) ভিতরের দিকে 

অবস্থিত। সকল গুলিই এক একটী নালী দ্বারা মুখের অভ্যন্তর 
প্রদেশের সহিত সংযুক্ত । আমরা যাহাকে কর্ণমূলফৌলা বলিয়া 

থাকি, তাহা প্যারটিড. গণ্ডের প্রদাতি মাত্র। এই তিনটা গণ্ড 
ব্যতীত মুখের ভিতর বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড আছে। সেই সকল গও 

হইতে এক প্রকার আঠাল রস নিঃশ্ত হইয়া চর্বিধিত খাছ্ছের 

পিগুকে পিচ্ছিল করিয়া সহজে গলাধঃকরণের উপযোগী করে। 

এরস্থলে বল। উচিত বে, সকল জাতীয় খাঁদ্ভ একপ্রণাঁলীতে পরি- 
পক প্রাপ্ত হয় না । ছান। জাতীয় খাগ্ের পরিপাক-ক্রিয়! একরূপ, 

মাখন 'ও শর্করা জাতীয় খাগ্ভেরশপরিপাক-প্রণ1লী অন্তরূপ | ভিন্ন 

ভিন জাতীয় খাছ্ের পরিপাকের জন্ত বিভিন্ন পাচক রসের প্রয়োজন 

হয়। -তবে বিভিন্ন পরিপাক-ক্রিয়াগুলি পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। 

কোন একটী পরিপাক-ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার অন্ত 

পূর্ববর্তী পরিপাক-ক্রিয়ায় সাহায্যের আবশ্তক হয়। ম্তরাং 

প্রত্যেক পরিপাঁক-ক্রিয়। যাহাতে যথাবিধি সম্পন্ন হয়; ততদ্বিষয়ে 

সবিশেষ লক্ষ্য রাখ আবশ্যক । টু 

লাল দ্বার! শ্বেতসার (569:01) ) হইতে যে ডেকৃষ্টন্ প্রস্তত 

হয়, তাহা আমাশয়ে গমন করিলে তথাকাঁর পাচক রস (08500... 
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10199) অধিক পরিমাণে নিশ্যত হয়। স্থৃতরাং ভাত, রুটা প্রভৃতি 

শ্েতসার ঘটিত খাগ্াদ্রব্য অধিকক্ষণ চর্র্িত হইয়া! অধিক পরিমাণে 

লালাপিক্ত হইলে অধিক পরিমাণ ডেকৃষ্টিন উৎপন্ন হইয়াঞ্তি।মাশয়ে 
থাছ্য পরিপাঁক-ক্রিয়ার সা] করে। পুনশ্চ ডেক্ষট্রিন আঁমাশয়ে 

পৌছিলে গ্যান্িন (08901 ) নামক ভন্য একপ্রকার রস (ইত্রা- 
জীে ইহাকে হন্োন্ 1101750116 কে ) আমাশয় হইতে নিন 

হয় এনং ইহার উন্ভেজন। দারা অধিক পরিন!ণ গ্যান্িক বুস্ 
(89110 10105 1) আমাশয়ের মণো নিগহ ভয় | ্ 

অন্নালামুখ (39,৫88) 1- মুখগহ্বরের পশ্চাছাগকে 

ফেিংকস, কভে? ই। ভইতে অননালা বা ইনফেগন্ (0125০07088১) 

'আারন্ত হইয়াছে । ফেব্রিধক্পে নে সকল আ।ংসপেনা আছে, 

তাঁহারা সঞ্ধচিত হইর। গ।গ্ঠের পিগুকে পশ্চান্দিকে অননালীর 

নধ্যে ঠেলিয়। দেয়। এই প্রানে ব্তনংখাক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড 

আছে; তাহা হইছে আঠাল রূপ নিঃন্তত হইয়া গাছোর 

পিগুকে 'আর ও পিচ্ছিল খরিয়। দেয়, সুতরাং উহা সহজে অপ্রণস্ত 

অন্ননালীর মধ্য দিয়া গমন করিতে পারে। 
অন্পনালী (02501918885) ।--খাগ্য পরিপাকের থে 

সুড়গগ-পথের উল্লেখ করা গিয়াছে অন্ননালী (১ম চিত্র, ১) তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত অংশ; এই সরু নলটা ৯ বা ১০ ইঞ্চি মাত্র 
লম্বা । ইহ। ফেরিকাং হইতে আরম্ভ হইয়া ক বা শ্বাস-নালীর 

পশ্চান্দেশ বাহিয়া উদর-গহবরে অবস্থিত. আমাশয়ে সমাপ্ত 
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হইয়াছে । ইহার মধো যে মাংসপেশী আছে, তাহাদিগের 
আকুঞ্চন দ্বারা খাছ্ের পিগু ক্রমে নীচে নামিয়া আমাশয়ে 

উপক্থিহুহয়। অন্ননালীর সশুখেই শ্বীস-নালীর ( ঘ1-016.) 
ছিদ্র; শ্বাস-নাঁলীর দ্বারা শ্বাল-বাহু ফুস্ফুসে প্রবেশ করে। 

থাছ্কে প্রথমতঃ শ্বান-নালীর ছিদ্র অতিক্রম করিয়া অন্ননালীতে 

প্রবেশ করিতে ভয়! যদি খাগ্ভের একটী কণা মাত্র শ্বাস-নালীর 

নধ্যে প্রবেশ করে, ভা হঈলে বিষম কষ্ট উপস্থিত হয়; চলিত 

কথায় ইহণিকে আমরা “বিষম ল।গ।” বলিয়া থাকি । পাণ খাইয়া 

“বিষম” লাঁগিলে কি ভয়ানক কষ্ট হয়ঃ তাহা! সকলেই অবগত 

আছেন । বন্তক্ষণ পর্মান্ত কাঁসিতে কাসিতে “পাণের” অংশটুকু 

শ্ব।স-নালী হইছে বহিগভ হইয়। ন। যাঁয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদিগের 

যন্থণ:র অবসান হয় নাঁ। কিন্া একটী অপুর্ব কৌশল দ্বারা 

খাছ গলাধঃকূত হইব!র সময় শ্বাস-নালীর মধ্যে প্রবেশ করিতে 

পারে না। শ্বাস-নালীর উপরিভাগে বাক্সের কঞ্জা-সংযুক্ত 

স্ায় একখানি আবরণ আছে ; উহাকে উপজিহুবা (17018106005 ) 
কহে। খাগ্ের পিগু ফেরিংক্সের পশ্চাতে যাইব। মাত্র উহা আপনা- 

আপনি পড়িয়! যাইয়া! শ্বাস-নাঁলীর মুখ বদ্ধ করিয়। দেয়; সুতরাং 
খাছ এই আবরণের উপর দিয়া অন্ননালীতে প্রবেশ করে। যদি 
কোন কারণে খ'দ্য গলাধঃকরণ করিবার সময়ে উহা৷ উন্মুক্ত থাকে, 

তাহা হইলে খাঁঘ্ের অংশ শ্বাস-নালীর মধ্যে যাইবার সম্ভাবনা 
এবং এইরূপ হইলে “বিষম” লাগিয়া যায়। এমন কি? কিছু 
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বেণী পরিমাণ খাস্ঠ শ্বাস-নালীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে শ্বাসাক্সাধ 
হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে । শিশুদিগকে সাবধানে 
না খাওয়াইলে কখন কখন এইরূপ হুর্থটন। ঘটিতে দেখা যায়। 
শিশু খন কাঁদিতে থাকে, তখন উহার মুখের ভিতর “কোনরূপ 
খাছ্-দ্রব্য দে ওয়া উচিত নছে, কারণ কাদিবার সময়ে শ্বাস-নালীর 

মুখের আবরণ খুলিয়া! যায় এবং খাগ্য-দ্রব্যের অংশ তন্মধ্যে প্রবেশ 

করিতে পারে । 

আমাশয় €860205%05) )।- অন্ননালীর পরেই আমাশয় 

(১ম চিত্র, ২ )। ইহার আকার ভিত্তির ক্ষুদ্র মষকের ন্যায়; 
ইহার এক দিক অন্ননালীর সহিত ও অপর দিক্ ক্ষুদ্র অন্ত্রের 
সহিত সংযুক্ত । ইহা আমাদদিগের উদর-গহ্বরের উপরিভাগে 
বামপার্খে অবস্থিত। 'আমাঁশয়ের উপরিভাগ নিম্নাংশ হইন্ডে 

অধিকতর বিস্তৃত। ইহার মধ্যে মাংসপেশী আছে। দেওগুলির 

আকুষ্ঠুনে তুক্ত দ্রব্য আমাশয়ের মধ্যে ইতস্ততঃ চলিত হইয়া 
আমাশয়-নিঃশ্ঘত পাঁচক রসের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়। 

অন্গুবীক্ষণ সাহায্যে আমাশয়ের অভ্যন্তরাংশ মৌচাকের ন্যায় 

প্রতীয়মান হয়। এই মৌচাঁকের এক একটা ঘরে অনেক নালীর 
মুখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আমাশয়ের মধ্যে অদংখা ক্ষু্ ক্ষুদ্র গণ্ড 

আছে; তাহাপ্িগের মধ্যে এক প্রকীর পাচক রস (08300 

181০৩) প্রস্তুত হুইয়। পূর্বোক্ত নালীসমূহের মুখ দিয় আমাশয়ে 
ক্ষরিত হয় এবং ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হুইয্বা উহার পরিপাঁক 
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সাধন করে। এই বসের মধ্যে প্রধানতঃ ছুইটী পাচক পদার্থ 

থাকে ; একটীর নাম "পগ্সিন্ (61১91) ), অপরটা হাইড্রোক্রোরিক্ 
এসিড_ (70100110110 8০14) মতন্তঃ মাংস, ভিম্বও ছুগ্ধ, 

দাল প্রভৃতি ছঁন।জাতীয় খাগ্ঘ-দ্রব্য এই ছুই পাঁচক পদার্থ 

ব্যতীত পরিপাক হইতে পঠরে না । এতত্বযতীত রেণিন্ (1২61))7) 

নামক আর একটা কিথ পদার্থ আমাশয় হইতে নিঃস্যত রসের মধ্যে 
অবস্থিতি করে । এই পদার্থ সংযোগে তগ্ধ আমাশয়ের মধ্যে জমাট 

বাধিয়। বাঁঞ। আমাশয়ে যতক্ষণ খাস্ভ পরিপাক হইতে থাকে, 

ততক্ষণ 'আমাশয়ের নিয় মুখ (০)1)709 ) দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকে ; 

এইজন্ত আমাশয়ের কাঁধ্য শেষ না হইলে, ভুক্ত দ্রব্য আমাশয় 
হইতে অন্তরে নামিতে পারে না। আমাশয়ের মধ্যস্থিত 

কর্দমবৎ আংশিকভাবে জীর্ণ খাগ্চকে ইংরাঁজীতে কহিম্ 

(01851002 ) কহছে। 

'আমাশয় হইতে গ্যাস্ট্রিক যুস্ নামক নে পাঁচকরস নিঃম্যত ১য়, 

তাহার কাধ্য সংক্ষেপে নিয়ে বর্ণিত হইল £-_ ৃ 
(১) ইহা পচন নিবারক। ইহার; রোগোৎপাদ্ক বীজাণু 

নাশের ক্ষমতা আছে; অন্রত্ব হেতু ইহা এই গুণ ধারণ করে। 

আমাশয়ে খান ন! থাকিলে এই রম নিঃস্যত হয় না, “এইঅন্য 
কলেরার সময়ে খালি পেটে থাক নিষিদ্ধ । 

(২) এই রম ইক্ষুশর্করাকে ড্রাক্ষাশর্করায় পরিণত করে। 

(৩) ইহার মধ্যে আল্লা পরিমাণ প্লাইপেজ” ( [10296 ) 



৫৬ খাদ্য । 

নামক কিথ পদার্থ থাকে, আুতরাঁং ইহা মাখন জ'হীয় খাদ্য পরি- 

পাঁকেরও সহায়তা করে । 

(৪) ছানাজাতীয় পন্ার্থকে প্রথম 5ঃ মেটা-প্রোটানডৎপরে 

প্রোটাওজ এবং সর্বশেষে পেঞ্টোন্ নামক পদার্থে পরিবন্তিত 

করিয়া উহার পরিপাকের সায়ত! করে। ইহাই এই রসের 

প্রধান ক্রিয়া | 

ন্র (11112501189) |--আমাশয়ের পরলেই অস্ত্র (১ম চিত্র, 

৫, ৩, ৭১৮) । সুড়ঙ্গের এই অংশই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ । অক্ত্র প্রধানত 
তুই অংশে বতক্ক-ক্ষু্র অন্ন ( 9171911 1071591105 ) এবং বৃহৎ 

অন্ধ (08169 11165901118 1 ক্ষুদ্র ও বুহৎ অন্ধ একত্রে প্রায় 

১৮ হাত লম্বা, হন্মধো ক্ষুদ্র অন্ধ প্রায় ১৪ হাত এবং বৃহৎ অস্ত্র 

৪ হাত নাভ্র। বুহৎ অন্ত, ক্ষুদ্র অস্ত্র অপেক্ষা আকারে অনেক 

প্রশস্ত ৷ উদর-গহ্বরের পরিসর অল্প বলিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অস্থ অনেক 

পাকে জড়িত হইয়! ভন্মধ্যে অবস্থিতি করে । ক্ষুত্র অন্ব তিন ভাগে 
বিভক্ত । আমাঁশয়ের অবাবহিত পরেই ইহার ৮1১০ ইঞ্চি পরিমিত 

অংশেব নাম ভি9ভিনম্ (19800917111, ১ম চিত্র; ৫)) এই 

ক্ষুদ্র অংশের নধ্যে একটা নালীর মুখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়- 

পিত্তনালী (3119 00০৮--১ম চিত্র, ৩) এবং ক্লোম-নালী 

(28170198610 00০৮_-১ম চিত্র, ৪ ) উভয়ে মিলিত হইয়া এই 

নালীটী গঠিত হইয়াছে । যরুৎ (15৮51) এবং ক্লোম (21001583) 

নামক ভুইটী যন্ন উদর-গহ্বরের দক্গিণ ও বাম পার্থে যথাক্রমে 
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অবস্থিত আছে। এই হই যন্ত্র হইতে ছুই প্রকাঁর রস এই শালী 

বাহিয়! ডি ওডিনম্ মধ্য আগমন করে এবং তথায় আমাশয় হইতে 

নির্গভঞ্ছ্ছআংশিকভাঁবে জীর্ণ খাগ্-দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত ভইয়া 

পরিপাক-ক্রিয়ার সভবয়ত]া করে । যরুৎ হইতে ঘে রস নিঃস্যত 
হয়, ভীহার নাগ পিন্ত (13116), এবং ক্রোম হইতে যে রূপ আসে, 

তাহাকে ক্রোম রল ১7870192210 100105 ) কহে । খানের মধো 

4ম শ্বেহ-সার ঘটিত পদার্থ এবং ইৈলঃ স্বৃত প্রভৃন্তি ষে সকল 

তৈলজাতীয় ( দ৪) পদার্থ থাকে, তাহারা ক্রোম রন সাহাঁষো 

পরিপাক প্রাপ্ত হয় । এনদ্বাতীত আমিষজাতীয় পদার্থের 

শেষ পরিপাক কাঁপা এই রসের দ্বার সম্পন্ন হইয়। 

থাকে | ক্লোমরসের যাধো উদ্দিন (ািড0]), এমিলেজ, 
£ £17012859 ) এবং লাইপেজ, ( 1.11)85২ ) নামক তিনটা 

পাঁচক পদার্থ বিগ্যমান আছে? ইহাদিগের দ্বারা ছানাঁজাতীয়, 

শ্বেতমার জাতীয় এবং টৈলজাতীয় খ।গ্যের পরিপাক যথাক্রমে 
সাধিত হইযা থাঁকে। ট্রিপপিন ছানাজাতীয় পদার্থকে 

প্রথমতঃ পেপ্টোন্ এবং ততৎপরে এমিনো-এপিভ্ &170100- 

৪0105 ) নামক পদার্থে পরিবর্তন করে। আমরণ পুর্বে বলিয়াঁছি 
যে ছাঁনাজাতীয় পদার্থ আমাশয়ে পেপ্টোনে পরিবর্তিত হয়। 

পেপ্টোন্ ক্লোমরসের সহিত মিশ্রিত হইলে উক্ত রসের মধ্যে 

অবস্থিত ট্রিপ সিন নামক কি পদীর্থ উহাকে লিউসিন্, টাইরোসিন্ 

প্রভৃতি এমিনো-এসিড. পদার্থে পরিবর্তিত করে। এইব্নপ 



৫৮ থাস্ভ । 

পরিবর্তনের পর উহার! রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ শরীর গঠন 

কার্যের উপযোগী হইয়া থাকে এবং দেহ ক্ষয় পুরণ করিতে সমর্থ 

হয়। পিত্ত, ক্লোমরসের সহিত মিশ্রিত হইয়।, মাংস, শ্বেুসার, 
দ্বত। তৈল প্রভৃতি সকল প্রকার পদার্থেরই পরিপাকের সহায়ত! 
করে। এতঘ্যভীত পিত্তের পচন-নিবারক গুণ ও আছে। ডিও- 

ডিনমের পরেই ক্ষুদ্র অস্ধ্বের 'অপর ছুই অংশের নাম (১ম চিত্রঃ ৬)- 

জেজুনম্ (10]07)07)) এবং ইলিয়ম্ ([150) )। জেজুনম্ দৈর্ঘ্য 

প্রায়৫২ হাত এবং ইলিয়ম্ ৭২ হাত ল্বা। ইহাদের মধ বহু সংখ্যক 
কদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড আছে? তাহা হইতে অন্থ রস (১৪০০১ 8776৬7109৯) 

নামক এক প্রকার রম নিঃস্ত হয় এবং উহা ক্রোম রসের 

সহিত নিশিত হইয়া ছানা, মাখন, শর্করা প্রভৃতি পর্ব জাতীয় 

ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকের সহায়ত করে । আমরা যে চিনি ভক্ষণ 
করি, তহি! অন্ব-রূসের মধ্যে অবস্থিত ইন্ভাটেজ ( 10%70839 ) 

নামক কি পদার্থের সহিত মিশ্রিত -হইয়। দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত 
হইলে পর রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। ভুক্ত পদার্থ এইরূপে পরিপাক 

প্রান্ত হইয়! হদ্ধের স্ায় শ্বেতবর্ণ কাইল্ (01519) নামক এক 

তরল পদার্থে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রঅন্ত্র মধ্যে ভিলাই (111) 
নামক অসংখ্য কোমল গুটিকার ন্যায় পদার্থ উহার গাত্রে 

অবস্থিত থাকিতে দেখা যাঁয়। ইহারা, খাগ্য-দ্রব্য পরিপাক 
হইয়া কাইল্ নামক যে ছুগ্ধবৎ পদার্থে পরিণত হয়, তাহাকে 

ক্রমাগত শোঁষণ করিতে থাকে এবং উদ্ত শোষিত পদার্থ 
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রসবাহী বহুসংখাক নালী বাহিয়া থোরাসিকু ডক, 
(7)018010 00৮ ) নামক একটা প্রশস্ত নালীতে উপনীত ভয় 

এবং আবু হইতে রক্ত-বাহিক! শিরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 

রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় ও শরীর পোষণের নিমিত্ত দেহের 

সর্বাংশে নীত হয়| খাগ্ের অপার অংশ শোষিত না ভইয়া বৃহদন্তরে 

আগিয়া পড়ে । ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্বের মধ্যে একটী কবাট 
আছে; ক্ষুদ্র অন্্ হইভে কোন পদার্থ বৃহৎ অস্ত্রে পতিত হইবার 

সময় উহা খুঁলিয়৷ যায়, কিন্তু বুহৎ অস্ত্র হইতে কোন পদার্থকে 

ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে আসিতে দেয় না। বৃহদন্্ (১ম চিত্রঃ ৭ 9৮) 

দৈর্ঘো প্রায় ৪ হাত 'এবং পরিসরে ক্ষুদ্র অন্ন অপেক্গা আনেক: 
বিস্ৃত। ইহার মধ্যে অনেকানেক গণ্ড আছে, তাহা হইতে 

এক প্রকার হুর্গন্ধময় পদার্থ নিঃশ্চত হইয়া খাছ্যের অনা 

অংশকে মলরূপে পরিণত করে । পরে উহা যথাসময়ে মলদ্গার 

(১ম চিত্র, ৯) দ্বারা! নির্গত হইয়। যায়। পরিপাকাবশিষ্ট খংছ 

বৃহদন্ত্রে আগমন করিলে উহার মধ্য যে অত্যান্প সার ও জলীয়াংশ 

থাকে, তাভা বুহদন্ব দ্বারা শোষিত ইয়। থাকে | বুহদন্ধে কোনরূপ 

পরিপাক-ক্রিয়। সংসাধিত হয় ন1। 

আধুনিক পণ্ডিতের স্থির করিয়াছেন যে উদ্টিজ্জ খাদ্যের মধ্যে 
সেলিউলোজ ( 0611010935 ) নামক শ্বেতসার জাতীয় যে ছুষ্পাচ্য 

পদার্থ অবস্থান করে, তাহা আম।দিগের বৃহদন্ত্র মধ্যে কতক 
পরিম[ণে জীর্ণ হইয়। সারবান্ খাগ্যরূপে পরিণত হয়। খড়, 



৩৩ [ছা । 

ঘাঁন, গাছের ডাল পাল। প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে সেলিউলোজ, 

অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকে; উদ্িদ্ভোজী প্রাণীদিগের ইহা 
প্রধান আহার হইলে ৪ আমরা (সিলিউলোজ, সহজেঠারিপাক 

করিতে পারি না। 

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ "অন্ত্রের গাত্রে মে বুস্তাকার মাংসপেণা আছে? 

তাহা জীর্ণ খাদাদ্রব্যের উপর ক্রমাগত আকুঞ্চিত ভইয়. উত্তাকে 

নিশ্নদিকে ঠেলিয়। ঘল-নিঃস্রণের সহায়তা করে । 



এ €৬) 

খান্যের উপাদান ও তাহাদিগের গুণ। 

ইতিপুর্বে খাগ্যের প্রয়োজনীর্ভা ৪ সরিপাক-ক্রিয়! সংক্ষেপে 

আলোচিত হইয়াছে । একণে শাগ্ঘ-নামগ্গীর বিভিনন উপাদান, 
তাহাদিগের*্গুণ এব শশীর বক্ষ হ্ত্দন্দে প্রত্যোাকটিল উপযোগি- 

তার বিনয় জালোঁটডিহ হনব ! 

বিবিধ খাগ্ভ-পানগ্রীপ উপনদান সম্বন্ধে আলো করিবার 

পুব্বে আমাদিগের শরীর বি বি উপানাদন গঠিত, ভাভ। নিণয় 

কর] আবগ্যক, কারণ আমাদিগের শএ।র হইতে নে সকল পদার্থের 

নিয়ত ক্ষয় হইতেছে, গাগ্গ-সাদগ্ীর দার। হাহাদেরই পুরণ হইয়া 

থকে । 

আমরা চতুর্দিকে 'ঘে সকল পদধাথ দেখিতে পাই? ভাহান। 

প্রধানত; ছুই ভাগে বিভক্ত? ধথা মৌলিক পদার্থ (15167067805) ও 

যৌগিক পদার্থ (09181960103) 1 স্বর্ণ, লোপা? ভাত, লৌহ, 

গন্ধক, কার্বণ, নাইট্রোজেন্, হাইড্রোজেন, ফন্করন্ প্রভৃতি এক 

একটা মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ ইহদিগকে ভার্গিয। চুরিয়া অপর 
কোন প্রকার নুতন পদার্থ উৎপাদন করিতে পারা খায় না। 

পুথিবীন্ছে এ পর্ধাস্ত ৮২টী মৌলিক পদার্থ আবিদ্কৃত হইয়াছে । 



৬২ থা্য। 

একটী মৌলিক পদার্থ, অপর এক বা ততোধিক মৌলিক 
পনার্থের সহিত মিলিত হইয়! বুসংখাক যৌগিক পদার্থ উৎপাদন 
করে। ইট, কঠিঃ চুণ, পাথর, জীব, জন্থঃ উত্ভিদাদি এ সকল 
পদার্থ সর্বদা আমাদের নয়নগোচর হয়, তাহারা এক একটা 

যৌগিক পদার্থ অর্থাৎ তাহারা ছুই বা ততোধিক মৌলিক 
পদার্থের মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে । জল, হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেন নামক হুইটী মৌলিক পদার্থের মিলনে উৎপন্ন, 

স্তর!ং জল একটা যৌগিক পদার্থ। যে লবণ অমিরা খানের 

সহিত গ্রহণ করি, ভাঁহা ও একটী ষোগিক পদার্থ; উহা 

সোডিয়ম্ এবং ক্লোরিণ. নামক ভুইটী মৌলিক পদার্থের মিলনে 
উৎপন্ন । 

অস্থিঃ চর্ম, নাংযপেঘা, শিরা, লাধুঃ শম্থ, মেদ প্রভৃতি যে 

সকল পদার্থের দ্বারা আমাদিগের শরীর গঠিত, তাহাদের 

গ্রাতোকটা এইরূপ এক একটা যৌগিক পদার্থ । 

পূর্বোক্ত ৮২টী মৌলিক পদার্থের মধ্যে ১৬টী আমাদের 
দেহনির্শীণ কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং এই ১৬্টার মধো কার্বণ 

নাইট্রোজেন্ঃ হাইড্রোজেন ও অক্মিজেনই সর্ব প্রধান । মোটামুটি 
আমাদের দেহের মধ্যে প্রতি ১ ভাগ অক্সিজেনের তুলনায় $ 

ভাগ কার্বণও & ভাগ হাইড্রোজেন এবং হহু ভাগ নাইট্রোজেন 

বিদ্ধণান আছে। এতদ্ব্যতীত ফস্ফরস্ঃ গন্ধক, ক্লোরিণও সোডিয়ম্ 

পোটাসিয়ম্, ক্যাল্সিয়ম্ঃ লৌহ প্রভৃতি অন্তান্ঠ কয়েকটা মৌলিক 



খাছ্ের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদিগের গুণ। ৬৩ 

পদার্থ অল্লাধিক পরিমাণে দেহমধ্যে অবস্থিভি করে। ইহাদ্দিগের 

মধ্যে অক্সিজেন্ ব্যতীত অপর সকলগুলিই যৌগিক অবস্থায় 

শরীরেক্ষমধ্যে আছে, কেবল অক্িজেনই, মৌলিক ও যৌগিক) এই 
উভয়বিধ আকারে দেহ মধ্যে বিগ্যমান থাঁকে। 

যে সকল মৌলিক পদার্থ দ্বারা আমাদের শরীর নির্মিত 

আমাদিগের খাছ্ের মধ্যে তাহাদিগেল অবস্থিতভি অবন্ত প্রয়ো- 

জনীয়। কিন্তু এই সকল পদার্থ মৌলিক আকারে খাগ্ভরূপে 
গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের পোষণ্ হয় না। বায়ুর মধ্যে 
যথেছ পরিমাঁণ নাইট্রোজেন আছে এবং যতদিন আমরা পাথুরে 
কয়লা বা! কাঠের কয়লা প।ইব, তিন আমাদের কাঁর্বণ নামক 
মৌলিক পদার্থের অভাব বোধ করিতে হইবে না। বিস্ত তাই 

বলিয়! আমাদের শরীর পৌঁষণের জন্য থে নাইট্রোজেন এব, 

কার্ধণের আবপ্ঠক হয়, বাঘু অথবা কয়লা ভক্ষণ করিল সে 

অভাব কখন পুর্ণ হইবে না। উদ্দিদ্গণ বায়ু ও মৃত্তিকা হইচৃত 
শরীর পোঁষণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানই গ্রহণ করিতে 

সমর্থ, কিন্ধ প্রাণিগণ উদ্টিজ্জাত বা প্রাণিজাঁত পদার্থ ব্যতীত অপর 

কোঁন পদার্থ হইতে নাইট্রোজেন, কার্বণ১ হাইড্রোজেন প্রত্থৃন্তি 

শরীর পোঁষণের প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে 
না। মত্ম্তঃ মাংস, ভিম্ব, ছগ্ধ, শ্বেত-সাঁরঃ চর্বি তৈল? চিনি, 

চাল, দাঁল, ম্য়দ। প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে কোনিটী বা প্রাণিজাত, 

কোনটা বা উত্তিজ্জাত। এই সকল পদার্থের মধ্যে আমার্দিগের 



৬৪ খাছ | 

শরীব-গঠনোপবোগী সমস্ত মৌলিক পদার্থই অল্পাধিক পরিমাণে 
বিদ্যমান আছে। আমরা এই সকল পদার্থ খাঁদারূপে গ্রহণ 

করিয়া শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় সমন্ত পদাঁথ ই প্র/গ৯ হইয়। 

থাকি। 

এন্ডলে বলা উচিত নে উদ্ধিজ্জগত, প্রাণামাত্রেরই খাদ্যের আদি- 

সংগ্রহস্থান । উছিদ্গণ বায়ু ৪ মৃন্ভতিকা হইনত 'আপনাদিগের 

আহার সংগ্রহ ধরির। প্র।ণার্িগে আহারোপনোগী প্রোটীনত শ্বেত 

সারঃ তৈল; শর্করা প্রসৃতি বিভিন্ন জাহীয় খাদ তাহাদিগের ফলঃ 

মূল, বাজ ও পের এটুর পত্রিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাণে। বাযুস্থিত 
কার্ধণিক এিড. গ্যাস জীবগণ্ণর পক্ষে অভাব বিষাক্ত পদ । 

ঠাইজঠা পনয় বিপানে জীনগণ প্রশ্িনিরভ প্রথ।ামের সহিত 
উহ। পনর হইতে বাহিগ করিয়। দিতেছে এবং বায় হইতে জাবন- 

ধারণের প্রণান সহায় মল্দিদেন ব।ম্প গ্রহণ করিভেছে। জগত- 

রক্ষার এক অতি আশ্চন্য কৌশলে বায়ু হইতে এই ধ্বাক্ত কাক্ব- 

ণিক্ এদ্ডি. গ্যাস্ উদ্দিদজগতেন সাহাবা দূরীভূত হইয়া বাযুমগুল 

পুনরায় নির্মল এবং জীবগণের শ্বাসেপবোগী হইতেছে । কাব্বণিক্ 

এসিড. গ্যাস্, অঙ্গার ও অক্সিজেন; এই ছুই মৌলিক পদার্থের 
রাসায়নিক সন্মিলনে উৎপন্ন |, গ।ছের পাতায় যে সবুজ রং প্রচুর 
পরিমাণ অবস্থিতি করেঃ ভাহা। হুফ্যকিরণ-নাহায্যে বায়ুস্থিত 
কার্বণিক্ এগিড. গ্য।স্কে বিশ্রেষণ করিয়া; উহা! ₹ইতে শরীর- 

.পাষণোপনে।গী অঙ্গন সংগ্রহ করিয়া শ্বেতসারঃ শর্করা প্রভৃতি 



খাগ্ভের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদিগের গুণ । ৬৫ 

প্রস্তত করে 'এবং জীবের প্র(ণরক্ষার প্রধান সহায় অক্সিজেন 
গ্যান্কে বাযুমধ্যে পুনরায় প্রত্যর্পণ করে। অতএব জীবগণের 

পক্ষে নাই বিষ, সেই কার্বণিক্ এসিড. গ্যাসই উদ্ভিদ্গণ খ।দ্যরূপে 
গ্রহণ করে এবং উহার মধ্যে যে অক্সিজেন আছে, জীবগণের 

প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে বাধুমধ্যে পুনরায় ফিরাইয় দেয় । এইরূপে 

জীব ও উদ্ছিদজগন্তের এই আশ্চধ্য আদান-প্রদান দারা বায়ুর 

নিশ্মলত্ব সংসাধিত হইয়। থাকে । 

গো? মেম, মহিষ, ছাগ, হরিণ প্রভৃতি উদ্টিছ্োজী প্রাণারা উদ্চিজ্জ 

খান গ্রহণ করিলে পর উহা তাহাদিগের শরীরে রঞ্জঃ মাংস, 

মেদ) অস্থি গ্রভৃতিতে পরিণত ভয় এব্ং সদ্ারা ভাহাদিগের শরীরের 

পূর্তি সাধন হইয়া থাকে । সিপ্ছ' ব্যাপ্ত প্রভৃতি মাংসাথা জন্তু 
প্রত্যক্ষভাবে উদ্িছ্রেরজা না হইলেও পরোক্ষভাবে উদ্ভিছোজী, 

কারণ তাহারা গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, হরিণ প্রভৃতি উদ্ধিপ্রোজী 

প্রাণীর মাংস 'ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। স্থৃতরাং দেখা 

নাইতেছে যে উদ্ছিদ-সঞ্চিত খাছ্োের উপর, কি মাংসাশা, কি উদ্ভিদ্- 
'ভোজী, সকল প্রাণারই জীবন ধারণ নির্ভর করিতেছে । 

পরম কাঁরুণিক পরমেশ্বর অসহায় শিশুর জন মাতার স্তনের 

মধ্যে এক পবিত্র পূর্ণ-খাগ্য (7০:0০ 109০৫) সঞ্চয় করিয়া 

রাখিয়াছেন। ছুগ্ধই একমাত্র পুর্ণ খাছা। শিশুর শরীর রক্ষা 
ও উহার বৃদ্ধি সাধনের জন্ত যেষে উপকরণের প্রয়োজন, দ্ধের 

মধ্যে সে সমস্তই থা পরিমাণে বিস্কমান আছে। স্থতরাং যথা- 
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পরিমাণ তপ্ধ পান করিলেই শিশ্তর শরীর বক্ষা হইয়া থাকে | 

বয়াবৃদ্ধির সঙ্গে সক্ষে আমাদিগের শুদ্ধ ঢপ্ধের উপর নির্ভর করিলে 

চলে না) তবে তখন আমাদিগকে এমন খাছ গ্রহণ করি:৩' হইবে, 
যাহাঁর মধ্যে তগ্ধের সনস্ত উপাদানই বিগ্তমান আছে | এক্ষণে দেখ। 

য!উক হগ্ধের মধ শরীরগঠনেপযোগী কি কি উপাদান আছে। 
বদি দুগ্ধে কান অগ্র দ্রবা যোগ কর। যায়, তাহা হইলে উহা! 

জমণট নাধিয়! সায়। এই জমাট পদার্থকে ছানা" কতে | ছানা 

বাতীত চগ্ধে মাপন, দুগ্ধ শর্করা (৬1110 30221, নানা জাতীয় 

লবণ €& জল থকে! ঢগ্ধ গ্রাক্রয়বিশেষে মনন করিলে মাখন 

উৎপন্ন হয় | ছানা ৪ মাখন ভুলিয়। লইলে থে জলীয়!ংশ অবশিষ্ট 
একে, তন্মধ্যে ঢুপ্ষশকরা এবং বিভিন্ন জ।ঠীয় লবণ জব হইয়া 

থাকে । এই নকল দ্রব্য পৃথক করিয়! লইলে শুদ্ধ জল গাঁ অবশিষ্ট 

থাকে । তবেই দেখ। বাইতেছে মে ছগ্ধের মধো ছানা, মাখন, 

শর্করা) লবণজা-তীয় ডুব এবং জল থাকে । এই সকল ড্রব্যই 
আমাদিগের শরীর পোষণের জন্য আবগ্তক এব" উহাদিগের 

প্রন্টোকটীরই ক্রিয়া ও গুণ ভিন্ন। 'এতদান্ীনগ 'ভাইটামিন্ 
1ড100210৩) নামক এক প্রকার সার পদার্থ দ্ধের মধো আছে । 

ইহা? আঁমাদিগের খাগ্ের মধ্যে থাকার বিশেষ প্রয়েজন। ইহার 

ভাবে অনেক উৎকট ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে । ইহার 
বিষয় 'আমরা পরে আলে।চনা করিব । 

সুবিধার জন্ত আমরা জলকে লবণজাতীয় খাগ্ভের অন্তভূতি 
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বলিয়া বিবেচনা! করিব এবং ভাইটামিন্ বাতীত ছুগ্ধের অন্তর্গত 
পূর্বোক্ত চারিটা ভিন্ন জাতীয় উপাদানকে আমরা নিম্নলিখিত নাঁষে 
অভিহিতস্করিব £- 

১। ছানা বা আমিষজাতীয় উপাদান-_[7019119, 

০/066103 ০1 ব16079701 10900. 

»।. মাখন বা! তৈল জাতীয় ৮ ১০08 

৩। শর্বারা বা শালি জাতীয় ৮ ১১: 0200110015665, 

৪। লবণ জাতীয় ". »১১:88]16. 

আমর যে সকল পদার্থ খাগ্ভরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তন্মধ্যে 

উপণুক্ত চারি জাতীয় উপাদানের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়েজিনীয় | 

যেমন দুপ্ধের মধ্যে ছান। (08১৪1 ) থাকে? তেমনি মতম্ত; মাংস 

ও ডিমের মধ্যে এল্বুমেন্ (40010061) ) ডালের মধ্যে লেগুমিন্ 

( [98011 ), ময়দার মধ্যে প্রটেন্ (01061), এবং ওটুমিলের 

মধ্যে ফাইত্রিন্ ( ঘ1)110) নামক ছানাজাতীয় উপাদান অবস্থিতি 

করে। ছানাজাতীয় খাগ্ের দ্বারা প্রধানতঃ মাংসপেশীর ক্ষম়্ 

নিবারণ ও পুষ্টি সাধন হইয়। থাকে, এইজন্ঠি ইংরাজীতে এই 
জাতীয় খাগ্ক্কে মাংসগঠক (131591-6070861) খাদ্য কহে। 

ইহার অপর নাম প্রোটান্ (7০6) বা নাইট্রোজেন-প্রধান 

খাদ । মাংস, মতন্ত ও ভিম্বের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান 
ব্যতীত লবণজাতীয় উপাদান এবং চর্বি (মাঁখনজাতীয় ) 

আল্লাধিক পরিমাণে থাকে, কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে শর্করাজাতীয় 
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উপাদ্দান (08:001))018655 ) মোটেই থাকে না। অপরশ্থ 

চাঁউলের মধ্যে ছানাজাতীয় ও মাখনজাত্তীয় উপাদান লাঁমান্য 
পরিম।ণে আছেঃ কিন্তু উহাতে শর্করাজ|ীয় উপাদান ( ৫থত-সাঁর ) 

অতান্ত অধিক পরিমাণে থাকিতে দেখা যায়। চিনি ও গুড়ের 

মধ্যে ছানা ও মাঁথনজাতীয় উপাদান একেবারেই নাই, কেবল 

মাত্র শর্করাজাতীয় উপাদান বিদ্মান আছে । স্বত, ভৈলঃ চর্বি 

প্রভৃতি পদার্থে কেবল মাখনজাতীয় উপাদানই থাকে, অপর কোন 

জাতীয় উপাদ|ন নাই । দাল, ময়ন।, নবের ছাতু, ওটিমিল, প্রস্তুতি 
পদার্থে চারি জাতীয় উপাদান বিদ্যমান থাকিলে ৪ ছানাজাতীয় € 

শর্বরাঁজাতীয় উপাদানই অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে এবং মাথন 

৪ লণ্থঙ্গাতীয় পনার্থের পরিনাঁণ অল্প 'দেখিভে পাওয়া যায় । 

দালের মধ্য এত অধিক পারিমাণ ছনিজাতীয় উপাদান আছে, 

যে এ সম্বন্ধে ইহা মতন্ত' মাংস প্রভৃতি খাছ অপেক্ষা উতকৃষ্টতর 

বলিয়। গণ্য হইয়া! থাকে, কিন্ধ মাখনজ|তীয় উপাদান সপ্ধন্ধে ই 
মাং হইতে অনেক নিকৃষ্ট ;: এজন্য দল ক্লাধিার সময় উহা 

যথেষ্ট পরিমাণে ঘ্বত বা তৈল যোগ করিতে ভয় । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে একমাত্র ত্ষের মধ্যে পূর্বোক্ত 
সকল জাতীয় উপাদানই শিশুর শরীর রক্ষার জন্য যথাপরিমাণে 

অবস্থিতি করে, সুতরাং শিশুদিগের দেহ-পুষ্টির জন্ত অপর কোন 

প্রকার খাছ্যের প্রয়োজন হয় না। তবে শিশু বাতীত অপর 

কাহারও শুদ্ধ তুপ্ধের উপর নির্ভর কর! সুবিধাজনক হয় না । ইহার 
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কারণ এই যে পূর্ণবয়গ্ক মনুষ্যকে শুদ্ধ ছুপ্ধের উপর নির্ভর করিতে 

হইলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ (৩1৪ সের ) দুগ্ধ পাঁন করিবার 

প্রয়োজজ্হয়। 'এত অধিক দুগ্ধ পান করিলে জল ও অপর ভ্বই 

একজাতীয় উপাদান প্রায়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবার 
আাবগ্যক হয়: স্ত্রভরাং ইহা দ্বারা পূর্ণবয়স্ক বাক্কির স্বাস্থারক্ষা 
সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া গাকে। বিশেষ: প্রত্যহ একরপ খাস্ 

গ্রহণ করিলে আহারে বিতৃষ্ণ। জন্মে, স্বভরাঁং শুদ্ধ রগ্ধেকে উপর 

নির্ভর করিলে*পূর্ণ স্বাস্থা-রক্ষার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে । তবে দপ্ধের 
মধ্যে অবস্থিত যে সকল ভিন্ন জাতীয় উপাদানের উল্লেখ করা 

গিয়।ছে, লে গুলি কি শিশু, কি পুর্ণবয়স্ক মনুষ্য, সকলের পক্ষেই 

শরীর পোষণের জন্য একান্ত গ্রায়েজনীয় । বয়স ও রুচি ভেদে 

আমরা ভাত, দাল মাছ, মাং, রুটী, মাখন? আলু প্রভৃতি 

নানাবিধ খাছ্য সামগ্রী হইতে যথাপরিমাঁণে এই সকল ভিন্ন জাতীয় 

উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকি । এক্ষণে আমরা এই সকল ভিন্ন 

জাতীয় উপাদানের প্রত্যেকটীর ক্রিয়া 9 %৭ সম্বন্ধে সংশ্ফোপ্প 

আলোচনা করিব । 

১। ছানাজতীয় উপাদান (17১1১0০0109 ) ।--শুদ্ধ 
এই জাতীয় উপাদানের মধো নাইট্রোজেন থ|কে । মাছ, মাংস, 

ডভিশ্বের শ্বেতাংশ। পনির (0059636 ), ছানা, নাগাবিধ দাঁল, 

প্রোটান্ বা! ছানজাতীয় খাছ্ের অন্তর্গত। ময়দ।, যবের 

ছাতু, চাউল প্রভৃতি শ্বেত-সার-প্রধান অন্ান্ত খাগ্তের মধোও 
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প্রো্টীন অল্পাধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। মাংসপেশী ও 

দেহের অন্যান্য বন্ত্রাদির ক্ষয়পূরণ এবং পুষ্টিসাধনই এই জাতীয় 
থাগ্যের প্রধান কার্ধয। আমাদিগের শরীর, চন্ষুর অগ্চুের অতি 
হুক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ (0611) দ্বারা নির্মিত । এই 

সকল কোষ প্রোটোপ্লাজ্ম্ (70601189) ) নামক এক প্রকার 

নাইট্রোজেন্-প্রধান পদার্থ দারা গঠিত । ছানাজাতীয় এবং লবণ- 
জাতীয় উপাদান দারা এই প্রোটোপ্লাজ মের পুনগঠিন সম্পাদিত 
হইয়। থাকে, সুতরাং শরীরগঠন (বিশেষতঃ মাংঙপেনীর গঠন ) 

পক্ষে ছানাজাতীয় উপাদানের একান্ত আবশ্তক । এতদ্বাতীত 

দেহাভ্যন্তরস্থিত নানাবিধ রস এই জানীয় উপাদ।নের পাহাষে। 

প্রস্তত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা সযুবল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় '£বং 

মেদগঠন সম্বন্ধে ও ইহা! কিয়ৎপরিমাণে সহায়ত। করে। এই 

জাতীয় উপাদান দ্বারা শারীরিক দহন-ক্রিয়ও সাধিত হইয়! 

কিয়ংপরিমাণ তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। 

খাগ্ের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান কম থাকিলে দেহ সম্যক্ 

পুষ্টিলাভ করিতে পারে না । শরীর জীর্ণ ও ছুর্বল হ₹ইয়। পড়ে, 

কার্ষে; উৎসাহ ও প্রবৃত্তি থাকে না৷ এবং মাংসপেশীর দৃঢ়তার 
অভাবে অধিক পরিশ্রম-জনিত কাধ্য করিবার সামর্থ্য কমিয়৷ যায়। 

আমর! যতদুর অন্থসন্ধান করিয়! জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে 

সাধারণ বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের। খাছ্ছে ছানা- 

জাতীয় উপাদানের অর্থাৎ প্রোটানের ভাগ কম থাকে, ইহাই 
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আমাদের ধারণা । ইহার প্রধান কারণ ষে অর্থীভাব) সে বিষয়ে 

(কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থাভাব ব্যতীত খাদ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার 

অভাব &ইহ।/র অ।র একটি কাঁরণ। দরিদ্র লোঁকে প্রত্যহ মাছ; 
মাংস? ছুব* ডিম প্রভৃতি ছান।জ।তীয় খাগ্ঘ-দ্রব্য যথোচিত পরিমাণে 

আহরণ করিতে অপমথ। কিন্তু দালের মধো মাছ, মাংস 

অপেক্গা ছান:জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে 

এবং দাল' মাছ মাংস হইতে অনেক সস্তা । দাল কিছু বেণা 
পরিমাণে বাক্বঙগত ভইলে এই অভ।ব পুণ হইয়া যায়। বাঙ্গালী 

যুবকর্দিগের খাছ্যে প্রোটীন্ বা ছানাজাতীয় উপাদানের বৃদ্ধির 

প্রয়োজন হইয়।ছে । ইহার অভাবে ভাহ।দিগের শরীর যথোচিত 

বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে ন। এবং তাহারা ছূর্বল ও নিস্তেজ 
হইয়া পড়িভেছে। এ বিবয়ে পরে আরও কিছু বলিব । 

২। মাথনজাভীয় উপাদান (1721 )।-- মাখনঃ স্বতঃ 
চর্বি, সরিষার তৈল, তিল তৈল এবং অন্তান্ত উদ্দিজ্জ ও প্রাণিজ 

'তৈল এই জ।তীর খাগ্ছের অন্তভূতি । ইহাদিগের মধ্যে নাইট্রোজেন্ 
থাকে না, ইহারা কেবল কার্বণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 
দ্বার নিন্মিত। শর্করাজাতীয় খাঞ্থের মধ্যে যে পরিমাণ 

অক্সিজেন থাকে, এই জাতীয় থাগ্ের মধ্যে অক্মিজেন্ তদপেক্ষা অল্প 
পরিমাণে থাকে । শারীরিক তাপ উৎপাদন করাই এই জাতীয় 

খাগ্ের প্রধান কাঁধ্য এবং এই তাপ হইতেই আমর। কার্ধয করিবার 

শক্তি (1778৮ ) প্রাপ্ত হই । মাছ; মাংস প্রভৃতি ছাঁনাজাতীয় 
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খাছ্ছের অধিক তাপ ও শক্তি উৎপারন করিবার আবগ্যক হয় না। 

ব্রত. তৈল? মাখন, চর্বি, চাঁউল, ময়দা, আলু, গুড়, চিনি প্রভৃতি 

যাবতীয় মাথন "9 শর্করা জাতীয় খাদ্য তইতেই আমবু; শরীর 
রক্ষাণোপদোগী তাপ ও পরিশ্রম করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া গাকি। 

যাহারা মনে করেন যে মাংস না খাইলে শরীরে শল্তিসঞ্চার হয় না, 

'ঠাহাদের বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক | মাংসজাভীয় গ।ছ্য আন।দিগের 

শরীরের মাংসপেশী ও যন্্রাদির গঠন 9 ক্ষয-পুবণ কনে মাত্র : 
কোন কাধা করিবার নিমিস আমাদের থে শক্তির প্রয়েজন ভয়, 

ভাহা আমরা প্রধানভঃ ভাত, রুট, ম]খন, পন», হিল, গুড়, চিনি 

প্রভৃতি মাখন ৪ শর্করা জাভীয় খাছ হইনেই সংগ্রভ করিয়। 

থাকি 1 শ্রমসাধ্য ব্যায়ম বা আপিক পরিশমেব লাব্য করিতে 

হইলে মাখন ও শর্করাজ।তীয় খাছ্ের বাবস্' করিয়া মরা শ্ুফল 

লাঞ্ভ করিয়া থাকি । শ্বীতপ্রধান দেশে দেচেল উন্চতা রঙ্গার 

জন্য মাখনজাতীয় খগ্ের অধিক পরিমাণ বাবভ|র 7া।বশ্মুক তইয়া 

পাকে । এতঘ্যতীত মাখনজাহীয় খাছ্ছের দল দেভশ্থিত মেদ 

(৪৮) গঠিত হয় এবং ইভ। অন্যান খাছোর পরিপাকের 

সবিশেষ নহায়তা করিয়া থাকে । এই জাতীয় খাগ্চ অধিক 

পরিম।ণে খাইলে কিয়নংশ পরিপাক প্রাপু ন। ভয়! মলেন সহিত 

পরিস্তাক্ত হয়। 

৩। শর্করাজাতীয় উপাদান (09:7০ 2501265 ৪)__ 
চাউল, আলু' ময়দা, চিনি, গুড়, এরারুট, য্ব প্রসৃতি পদার্থ এই 
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শ্রেণীর খাছ্ছের অস্তভূতি | শ্বেতসাঁর, চিনি প্রসৃন্তি খাগ্ের মধো 

নাইট্রোজেন নাই, মাঁখনজাতীয় খাছেোর ম্যায় ইহারা কেবল কার্বণ 
হাইড্রোজেন ও অকিজেন্ দ্বারা গঠিত এবং ইচ্তাদিগের দ্বারা তাপ 
ও শক্তি উৎপন্ন হয়৷ তবে মাখনজাতীয় খাছের দ্বানা যত অধিক 

হাঁপ ও শক্তি উৎপন হয়, ইহাদিগের দারা সেরূপ হর না, কিন্ত 

ইভারা অতি শীঘ্র দেহমধো দগ্ধ হইয়া ভদপেক্ষা সহজে তাপ ও 

শক্তি উৎপাদন করে। এই জাতীয় উপাদান হইতে শরীরস্ত মেদ 

সির্মিত হয়* এজন্ত অধিক পরিমাণ ভান" কটা, আলু বাঁ মিষ্টান 
ভক্ষণ করিলে লোক মোটা হইয়া পড়ে । 

৪। ববপজাতীয় উপাদান। (59105) আমর 
পূর্বে জলকেও এই জান্তীয় খাগ্ের অস্তুরুভি বলিয়া গণনা 
করিয়াছি । আমাদের শরীরে শতকর। প্রায় ৭* ভাগ জল । মল, 

মর ঘন্ম প্রভৃতি নানা আকাল আমাপিগের শরীর হইতে জল 

সর্বদা নির্গত হইয়া যাইতেছে । আমরা, ভগ্গ, মাছ, মাংস প্রতৃভি 

নানাবিধ খাছ্ের সহিত যে জল মিশ্রিত থাকে, হাতা গ্রহণ করিয়া, 

এবং স্বতন্ ভাবে জল পান করিয়া, সেই ক্ষতিপুরুণ করিয়। থাকি | 

আমাদের রক্তের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ জল মাছ । 'এই জল রক্তকে 

"তরল অবস্থায় রাখিয়া শরীরের সব্ধত্র উহার সঞ্চরণের সভায়তা 

করে। জীর্ণ খাগ্ভ তরল রক্তের সভিভ মিশ্রিত হইয়া শরীরের 

সর্ব দলিত হয় এবং তন্বারা শারীরিক ক্ষয়-পূরণ ও পুষ্টি-সাধন 
হইয়া থকে । জল, খাগ্ককে কোমল ও তরল করিয়|, পরিপাকের 
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এবং রক্তের সহিত মিশিত হইবার উপযোগী করে। এতত্যতীত 

অজীর্ণ খাদ্ক ও দেহোতপনন নানাবিধ দুষিত পদার্ঘ, জলের সহিত 

মিশ্রিত হইয়া মল মুত্র ও ঘশ্বের আকারে নিয়ত শরীর হুই৫ 

নির্গত হইয়া যায়। 

জলের ন্যায় অক্সিজেন্ও লবণজা-তীয় খাগ্যের মধো পরিগণিত 
হইয়া থাকে । “য সকল মৌলিক পদার্থের দার! 'আমাদিগের 

দেহ গঠিত, ভাহাদিগের মধো কেবল অকািজেনই আমরা 

কক পরিমাণে মূল পদার্থ ব্পে গ্রহণ করিয়া থাকি | বায়ুর 

সহিত আন্সিজেন গাস্ আমখা। নিয়ত নিশ্বীস রূপে গ্রহণ কবিয়। 

থাকি । মাছ? মাংল' ভাত, দাল প্রভৃতি পদার্থের স্তায় অক্সিজেন 

প্রকহ খাছ্ছের কাযা করে না। ইহার সাহায্যে ভুক্ত খান্ছ 

মৃদু ভাবে দগ্ধ হয়৷ শারীরিক তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। 

অক্সিজেন বাহীত 'অ।মরা 'এক মুহৃপ্ভ ও নাচিয়! থাকিতে পারি না। 

বারুস্থি5 'অক্সিজেন ব্যভীভ আমরা প্রায় সকল থাগ্ঠের সহিত, 
যৌগিক অবস্থায় অন্সিজেন্ অল্প'ধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকি। 

লবণজা-ভীয় উপাঁদ।নের মধো ঘে লবণ আমর খাঘ্যের সাহত 

প্রতিদিন ভক্ষণ করিয়া থাঁকি, তাহাই সর্বপ্রধান। লবণ একটা 
অবশ্য প্রয়োজনীয় খাছ) কিন্ত স্থলবিশেষে খাছ্ঘদ্রব্যের সহি 

প্রতাক্ষ ভাবে লবণ মিশ্রিত না করিলেও চলিতে পারে। সকল 

প্রকার খানের মধ্যে লবণ অল্লাধিক পরিমাণে বিস্কমান থাকে; 
ক্রতরাঁং খা্ভবিশেষ লবণ মিশ্রিত করিয়া না খাইলে অথবা উহার 

ঙে| 
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সহিত সামান্য পরিমাণে লবণ ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। 

কিন্তু সকল খাছ্ে লবন সমান পরিমাণে থাকে না? তজ্জন্য খাছের 

বিভিত্রতা অনুসারে আমাদিগকে অল্প বা অধিক লবণ ব্যবহার 

করিতে হয়। বুক্ত, মাংস প্রভৃতি দেহস্থিত সকল উপাদানের 

মধ্যেই লবণ অল্পাধিক পরিমাণে বিগ্কমান থাকিতে দেখ। যায়। 

লবণ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিলে মুখের লাল। অধিক পরিমাণে 

নিঃহ্ত হয়। ইহা যরৃতকে পিত্ত প্রস্কত করিতে সহায়ত! করে 

এবং আঁম্ধশয় হইতে যে পাঁচক রস 03830101016) নির্দভ 
হয়, ভীহার অম্লীংশ ( চু :9০00710 ৪০10 ) লব্ণ হইতে উতৎপন্ধ 

হয়। খাদ্য-লবণ ব্যতীত চুণ ও ফলস্ফর্সঘটিত লবণ, লৌভ্ঘটিত 
লবণ, পটাস্ঘটিত লবণ ইত্াধি নাঁন৷ জাতীয় লবণ আমাদিগের 
বিবিধ খাদ্যের মধ্যে অবস্থিতি করিয়। অস্থি এবং শারীরিক অন্ান্ত 

যন্ত্রের গঠন কাধ্যের সহায়তা করে । লৌহবটত লবন লোহিত রক্ত- 

কণিকার মধ্যে থাকে বলিয়া উহ! নিশ্বাসবাধু হইতে অক্িজেন 

গ্রহণ করে এবং তন্্ার| দেহমধ্যে মুহু দহন-কাধ্য সম্পাদিত হুইয়। 

তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। ন্বাস্থ্যরক্ষ।র জন্য লবণজা'তীয় খাগ্ছের 

বিশেষ প্রায়েজন রহিয়াছে । ফল, মুল; তরিরকারি প্রভৃতি 

পদার্থের মধ্যে লবণজভীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে ; 

ইহাদিগের দ্বারা আম|দিগের রক্ত পরিক্কৃত হয়। টাটকা ফল 

মূল; তরি তরকারি অধিক দিন না খাইলে রক্ত বিকৃত হইয়। স্কর্ভি 
(9০8 ) নামক এক উৎকট পীড়া জন্মিয়া থাকে । লেবুর 



৭৬ খাঁদা। 

রস এবং টাটকা ফল, মূল 9 শরকারি খাওয়াই এই রোগের 

মাহৌমধ । 
ভাইটা মিন  202038159 )- উপরোক্ত চারিজাতীয় 

সারপদার্থ ব্যতীত ভাইটামিন নামক আর এক জাতীয় সারপদাথ 
আমাদের খাদের মধো বিন্যমান থকার একাস্ত আবশ্ক । প্রায় 

সকল খাদোর মহ্ধ্ই অন্পাণিক পরিমাণে এইট পনার্থ 

বিদ্যমান আছ । ইহ।র বাপাঁয়নিক উপাদান মে কিঃ 
তা নিশ্চয় করিয়া এ প্ধ্ান্ত স্থির হয নাই । কিচ্ছু ইভা 

স্থির হইয়াছে বে. খাদোর মধো অপর সকল জান্ঠীয় সারপনার্৫থ যথা- 

পরিমাণে বিদামান গ|কিলে ৪ একমাত্র ভাইটামিনের অভাবে সাস্থ্য 
রক্ষা হয় না এবং বেরিবরি (1361100]1 , হ্কভি (১০৪) ৮ ) 

গ্রভৃতি কতকগুলি ছুরারোগ্য লোগ উপস্থিত হয় । মাংস, ছধ, 

ডিম, চাল, দল, কারি, ফল প্রনৃত্ির মধো এই পদার্থ অল্প/ধিক 
পরিমাণে বি্ঠসছন আছে! ট।টক। তরকারির মভাবে স্কর্ভি 

রোগ জন্মে। চাউল বেশী মাঙ্ত। হইলে উহার ভ।ইটামিন্ নষ্ট হইয়। 

যায়; এইরূপ চাউল ন্যবহাঁর করিলে বেরিবেরি নামক একপ্রকার 

রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা । উত্তাপ সংষে'গে ভাইটামিন কতক 

পরিমাণে নট হইয়। যায়, তজ্জন্য কতকগুলি পদার্থ রন্ধন না করিয়। 

আহার কর! উচিত । ফল মুলাবি ভক্ষণ করিয়া আমরা যথেষ্ট 

ভাইট।মিন্ সংগ্রহ করিয়। থাকি । অস্ুরিত ভিজ। ছোলা মুগ ব 

মটরের মধ্যে ভাইটামিন্ অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। 



খাগ্ের বিভিন্ন উপাদান 'ও াহাদিগের গুণ ৭ 

এপধ্যন্ত চারি প্রকার ভাইটামিন্ বিবিধ খাচ্ছান্রব্য হইতে পুথক্ 
কর! হট্টয়াছে। ইহার মধ্যে একটাকে ইংরাজীতে ৮৪৮ 501015 

& কহে । ইহ টাটকা তরকারী? শশ্তের 'অন্থুর, ছধ ও মাখনের 

মধ্যে অবস্থিভি করে। পিতীয় জাতীয় ভাইটামিনের ইংরাজী নাম 

ডা25: 501001১ 13, : ইহা ন।নাজতীয় শন্তেন মধ্যে অবস্থিতি 

করে। খাছ ইভার 'আভাব হইলে বেরিবেরি (1387119271) 

রোগ জন্মে। তীয় প্রকার ভাইটামিন্কে ইশরাজীতে ভা৭চ০ 

9০0101)]10 ৬. বলে। ইহার আমভাবে স্কভ রোগ উৎপন্ন হয়। 

চতুর্থ জাতীয় ভাইটামিন (1). ) সম্প্রতি আবিদ্কত হইয়াছে | তা 
সম্তানেৎপাদিক1 শক্তির বুদ্ধি সাধন কবে। 

আমরা তগ্ধ ন। গাইয়। যদি ভা দ।লঃ রুটা, ম।ছ, মাধস, ডিম, 

ন[নাবিধ তরি তরকারী, ফল, মুল উতভাপি ব্যবহার করি, ভাতা 

হইলে ত্র সকল গাদা ভইতে শরীর রক্ষণোপবোগী পৃর্বেক্ত চারি 
জাতীয় উপাদানই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই । "আমরা মাছ? মাংস, 

ডিম, দাল, গটমিল, ছান। প্রভৃতি পার্থ ভইতে মাংসগঠক ছানা- 

জাতীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়। থ।কি | ম্বভ, মাখন, চর্বি, মাছের 

তেল, সরিষা-তৈল, তিলটৈলপ্রভ্তি এবং ভাত, রুটা, আলু চিনি, গুড়, 

যব ইত্যাদি খাদ্য-সামগ্রী হইতে মথাক্রমে তাপ ও শক্তি-উৎপাদক 

মাখন ও শর্বরাজাতীয় উপাদ|ন নথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিতে 

পারি । এই সকল খাদ্যের মধ্যে যে লবণজাতীয় দ্রব্য থকে, তন্্বারা 

এবং প্রয়েজনমতত লবণ খাদোর সহিত যোগ করিয়া € সথ! 



৭৮ থাদ্য। 

প্রয়োজন জলপান করিয়া; হ্ধস্থিত লবণ ও জলের অভাব 

দূর করিতে পারি! সুতরাং পুর্ণবয়স্ক মনুষ্যেব দুগ্ধ না খাইলে ও 

স্বাস্থ্যের ক্ষত হয় না। 

আমি পুর্বেই বলিয়াছি ঘে ছপ্ধ বানহীত অপর কোন খাদ্য- 
সামগ্রীর মধ্যে শরীর-গঠনোপবোগী বিভিন্ন জাতীয় সমস্ত উপাদান 

একত্রে বথোচিত পরিমাণে 'অবস্তিতি করে না এবং কেবল 

তপ্ধ' শিশু ভিন্ন অপর কাহার 9 পক্ষ 5৩ আ্রপ্রশস্ত খাদ্য নহে। 

নৃতরাং আমাদিগকে নানারপ খাদ্যসামগ্রী হইতে শরীর পোষণের 
সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়া! লইতে ভয় । এই সকল খাগ্ঘদ্রব্য 

প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্ঞ চুই প্রকারের হয়া থাকে । মত্ত, মাংসঃ 
ডিম্ব, ভুপ্ধ, স্বৃতঃ ছান! প্রহৃতি পদর্থ প্রাণিজ এবং চাঁল, দাল, 

নয়দা। সরিষার তৈল, তিল ছৈলঃ ন।ব্িকেল ভৈল, চিনিঃ খড় 

এবং নান।বিধ ফল; মূল ইন্যাদি উদ্িজ্জ খাদোর অন্তত । ছুগ্ধঃ 

বব' ছানি? প্রভৃতি পনীর্থ গাধারণঠঃ নিরামিষ বলিয়া পরিগণিত 

হইলেও উহার! প্র।বিদেহ হইতে উংপননঃ সুতরাং উহাদিগকে 
প্রাণিজ খাদ। বল। হইয়া! থাকে | শুদ্ধ মাণ অপবা ভাত খাইলে 

আমািগের শরীর সুস্থ থাঁকে না+কারণ নাংসে ছানা! ও মাখন- 

জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে থাকিলে ও অন্তান্তি উপাদানের 

অভাব দৃষ্ট হয়, এবং ভান্তের মধ্যে শর্করীজাতীয় উপাদান প্রচুর 

পরিমাণে থাকিলে ও উহাতে ছ!ন।জাতীয়, মাখনজাতীয় ও লবণ- 

জাতীগ্ধ উপাদান নিতান্ত অল্প পাকে । 



খাগ্ের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদিগের ৭ ৭3 

অভএব দেখা যাইতেছে যে, স্বাস্থযরক্ষার জন্য আমাদিগকে 

নানাবিধ খাদা-সামগ্রী বথা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ত কল পদার্থ 

হইতে শরীর-পোষণৌোপষোগী চারি জাতীয় উপাদান সন্গ্রত করিয় 

লইতে হয় । 



(৭) 

খানের পরিমাণ নিরূপণ । 

পূর্বোক্ত ভিন্ন জাতীয় উপাদান সমুহ আমাদিগের শরীর-রক্ষার 

জন্য কি পরিমাণে আবশ্যক হয় এবং কোন্ কোন্ খাদ্য-সামগ্রী 
কত পরিমাণে হণ করিলে আমর। এ সকল উপাদান প্রয়োজনমত 

প্রাপ্ত হইয়। সম্পৃ স্তম্থ ও সবল থাকিতে পারি, ভাহাই সম্প্রতি 

আমাদিগের আলোচনার বিষয়। ইহা নিদ্ধীরণ করিবার একটা 

সহজ উপায় আছে। আমাদের শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন 

যে সকল পদার্থ নির্গত ভূইয়া যাইতেছে, আমরা যদি পরীক্ষার দাঁর। 

সেই সকল পদাথের পরিমাণ নিদ্ধারণ করি তাহা হইলে সেই, 
পরিমাণে সই সেই দ্রবা খাগ্ রূপে গ্রহণ করিলেই উক্ত ক্ষতি পূর্ণ 
হইয়! শরীর রক্ষা হইতে পারে। 

বলা বাভ্ল্য যেঃ সকল মানুষের জন্য একই পরিমাণ খাগ্ের 

আবশ্যক হয় না । যাহার দেহের ওজন ও পবিসর যত অধিক 

এবং যে যত অধিক পরিশ্রমের কাধ্য করে, তাহার তত অধিক 

পরিমাণ খ।গ্ের আবপ্তক হইয়। থাকে । বয়দ ভেদে, দেশের আব. 

হাওয়া-ভেদে, স্ত্রীপুরুষ-ভেদে, পরিশ্রম-ভেদে খাগ্ভের পরিমাণের 
তারতম্য হুইয়। থাকে । এ সম্বন্ধে পরে সংক্ষেপে আলোচন। 
করিবার ইচ্ছা! রহিল। এ স্থলে একজন সহজ-পরিশ্রমী যবা 



থাগ্ের পরিমাণ নিব্ূপণ। ৮১ 

পুরুষের প্রতিদিন খাগ্স্থিত পূর্বোক্ত পাচ জাতীয় সারপদ্বার্থগুলির 
কোন্টি ক পরিমাণে আবশ্যক হয়, তাহারই আলোচন1 করিব। 

ইহা স্থির করিতে হইলে চারিটি বিষয় আমাদের জানিবার 
আবশ্যক হয় £ 

১। দেহের দৈনিক ক্ষ'য়র পরিমাণ নিরূপণ করা । 

২। কাধা করিবার জন্য দিবসে আমাদের কি পরিমাণ 

শক্তির আবগ্তক হয়, ভাহা নির্য় করা । এ স্কলে মনে রাখিতে 

হইবে মে, শক্তি (12191 ) তাপের রূপান্তর মাত্র । দেহোতপন্ন 

ভাপের পরিমাণ নিদ্ধারণ করিতে পারিলেই আমরা শক্তির পরিমাণ 

নিণয় করিতে পারি । আমাদের দেহে দিবসে ব» তাপ উৎপন্ন 

হয়) ভাহার প্রায় ১ ভাগ কাধা করিবার শক্তিতে পরিণত ভ্য, 

অবশিষ্টাংশ দেহের স্বাভবিক তাপ রক্ষ। করিয়া শরীর হইতে 

বহির্গত হইয়। বায়। 
৩। চাল, দাঁল' মাছ, মাংস ছুধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খান্ধ- 

সামগ্জীর মধ্যে ছানা-জাতীয়, মাখন-জাতীয়, শর্করাজাতীয় প্রভৃতি 
সারপদার গুলি শতকরা ক পরিমাণে থাকে, তাহ নির্ণয় করা । 

৪। কোন্ খাগ্চ হইতে কত পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাহ! 

নিরূপণ কর! । 

এই কয়টি বিষয় আমাদের জানা থাকিলে দেহের ক্ষয়পুরণ, 
ভাপোতৎপাঁদন এবং পরিশ্রম করিবার শক্তি আহরণের জন্য দিবসে 

কোন্ জাতীয় সার পদার্থ কত পরিমাণে গ্রহণ করিবার আমাদের 



৮২ খাছ । 

আবশ্যক হয়, তাহ সহজেই স্থির করিতে পার বাঁয়। ইসা স্থির 

করিতে পারিলেই চাল, দাল, মাছ, মাংস গ্রতৃতি নানাবিধ নিত্য- 

ব্যবহার্য থাগ্-সামগ্রী কোন্টী কত পরিমাণে দিবসে ভক্ষণ করিলে 
আমাদের সমস্ত অভাব পুর্ণ হইতে পারে, তাহা নিদ্দেশ করা 
কঠিন হয় না। 

এক্ষণে দেখ। যাঁউক থে" কি উপায়ে আমরা আমাদিগের দেহের 

দৈনিক ক্ষয়ের পরিমাণ এবং দ্হমধ্যে দিবসে ক ঠাপ উৎপন্ন হয়, 

তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিতে সনর্থ হই ! টি 

আমাদের খাগ্যস্থিত সার পদার্থ সমুহের মধ্যে ছানাজাতীয় 
পদার্থই (1:01511)5 ) শরীর গঠনের প্রধান উপাদান এবং কেবল 

এই জাতীয় সার পদার্থের মধ্যেই নাইট্রোজেন থ।কে । অতএব 
আমাদের দেহ হইতে প্রত্যহ কন পরিম"ণ নাহট্রেজেন্ বহির্গত 
হইয়া যায়, তাহ! নির্ধারণ করিতে পাঁরিলে, আমরা সেই পরিমাণ 

নাইটোজেন্যুক্ত ছানাঁজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিয়, নাইট্রোজেন্- 
জনিত দৈহিক ক্ষয়ের পুরণ করিতে পাঁরি। আমাদের মল ও 
মুত্রের সহিত দেহক্ষয়জনিত নাইট্রোজেন বিভিন্ন আকারে 

বহির্গত হইয়! যায়। আমরা পরীক্ষাগারে নে কোন ব্যক্তির 
সমস্ত দিবসের মল মুত্র সংগ্রহ করিয়! তন্মধ্যস্থিত ন।ইট্রেজেনের 

পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারি। পুনশ্চ রেম্পিরেশন্ 
ক্যালরিমিটার্ € 29301080101] 08190029:3) নানক এক 

প্রকার ঘন্্-সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া দারা কত পরিগ!ণ কার্বণিক্ 
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এসিড. গ্যাস্ দিবসে শরীর হইতে নির্গত হইয়া! যায় এবং দিবসে 

শরীরে কত তাঁপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা! নির্ণয় করিতে 

সমর্থ হই। ফুড়-ক্যাল্রিমিটার্ (0০০৭ 08101107617) নামক 

অপর এক প্রকার যন্ত্রের সাহাঁষ্যে কোন্ খাগ্ভ কত পরিমাণ 

ভাপ উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহাঁও আমরা সহজে নিরূপণ 

করিতে পারি। আমি পুর্বে বলিয়াছি যে+ প্রধানতঃ মাখন ও 

শর্করাজাতীয় পদার্থ হইতে আমরা দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ 

এবং কার্য কখ্রিবার যাবতীয় শক্তি আহরণ করিয়৷ থাকি । সুতরাং 

দিবসে কত পরিমাণ তাঁপ আমাদের শরীরে উৎপন্ন হয়ঃযন্ত্র সাহায্যে 

তাহ! নিরূপণ করিতে পাঁরিলে, কত্ত পরিমাণ মাখন ও শর্করা- 

জাতীর পদার্থ হইতে আমরা এ পরিমাণ তাঁপ সংগ্রহ করিতে সমর্থ 

হুই, তাহা গণন' দ্বার। সহজেই স্থির করা বাইতে পারে । অতএব 

দেহ হইতে পরিত্যক্ত নাইট্রোজেন্ ও কার্বণ, (কার্বণিক্ এসিডের 

আকারে ) এবং দেহমধ্যে উৎপন্ন তাঁপের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াঃ 

যদি আমর! যথা পরিমাণ ছানা, মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ 

খাগ্ঘরূপে, গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের শরীর সুস্থ ও 

ক্মঠি থাকিবার কথা৷ 

পরীক্ষাগারে মানুষের মূল মৃূত্রার্দি পরীক্ষার দ্বারা নিষ্ধারিত 

হইয়াছে যে, একজন সুস্থকায়, সহজ পরিশ্রমী, প্রায় ১ মণ ৩৯ 
সের ওজনের ইয়োরোপীয় যুব1-পুরুষের শরীর হইতে দিবসে ৩০* 
গ্রেণ নাইড্রোজেন্ বহির্গত হইয়া যায়। ৩৯০ গ্রেণ নাইট্রোজেন্ 



৮৪ খান | 

কিঞ্চিদধিক ৪ আউন্স বা ২,ছটাক নির্জল ছান।জাতীয় পদার্থের 

মধ্যে অবস্থিতি করে । অতএব সহজ পরিশ্রণী, প্রায় পৌনে ঢই 

মণ ওজনের একজন ইয়েরোপীয় যুব পুরুষের জন্য দিবসে কিঞ্িং- 

দধিক ২ ছটাক নির্জল ছানাজাতীয় পদার্থের আবশ্তুক হইয়া 

থাকে। বাঞ্জালীর ওজন গণ্ড় ১২ মণের অধিক নহে। বাঙ্গালীর 

শরীরের দৈর্ঘ্য গড়ে টারাজ শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু 
কম এবং বাঙ্গালীর ব্যায়াম ৪ শারীরিক পরিশমের পরিমাণ ৪ 

ইয়োরোপীয় দিগের সহি সমান নহে। সুতরাং বাঙ্গালীদের 

দিবনে ২ ছটাকের কিছু কম ছানাঁজাতীয় খাগ্যের আবশ্যক হয়। 

অধিকাংশ শরীর-তব্ববিদ পঙগুতগণের মতে দেহের ওজানের 

প্রতি সেরের অনুপাতে দ্রিবসে প্রীয় ৪ ছটাঁক নিচ্জল ছান।জাতীষ 

পদার্থের আবগ্ঠক ভয়। এই হিপাবে একজন সহ্জ-পরিশ্রমী 

বাঙ্গালী বুব! পুরুষের অন্ততঃ. অউন্ম অর্থাৎ ১২ ছটাক নিজ্জল 

ছান/জ।তীয় খাছের প্রয়োজন হইয়া থাকে । আনি পরে দেখাইব 

যে, অল্পনংখংক বাঙ্গালাই এই পরিমাণ ছানাজাতীয় খাদ্য দিবসে 

গ্রহণ করিবার সুবিধা পায় এবং বাক্গ|লীর খাগ্ভে ছানাজাতীয় 
পদার্থের সম্যক অভাবই তাহার শারীরিক দৌর্বলা ও স্বাস্থ্যহীনতার 

একটা প্রধান কারণ । 

এই ত গেল ছানাজাতীয় পদার্থের কথা । এইবার আমরা 

মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ কত পরিমাণে আবশ্তক হয়) তাহার 

আলোচনা করিব । এক্ষণে দেখা যাঁউক যে, প্রতিদিন দেহমধ্যে 
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কত তাপের এবং যথারীতি পরিশ্রমের্রকাধ্য করিবার জন্য দিবসে 

মামাদের কত শক্তির প্রয়োজন হয়। মাখন ও শর্করাজাতীয় 

খাদ্যের হাইড্রেজন ও কীর্বণ দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাঁদন করে এবং 
তাপ হইতে আমর! কার্ধা করিবার জন্ত শক্তি প্রাপ্ত হই । পরীক্ষা 

দ্র প্রমাণিত হইয়াছে বে একজন সুস্ককায় সহজ পরিশমী 
যুবাপুরুষের কাধ্য করিবার শক্তিসংগ্রহের জন্য দিবসে ২৮০০ হইতে 

৩০০০ ক্যালরি (0210715 ) পরিমিত তাঁপ তাহার শরীরে উৎপন্ন 

হওয়া 'আবশ্ুক। ক্যাঁলরি-_-তাপের একটি পরিমাণ মাত্র । কোন 

এক নিদিষ্ট পরিমাণ শীতল জলকে ১ ডিগ্রী উষ্ণ করিতে হইলে যে 
পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়ঃ ভাহাকে এক ক্যালরি কহছে। 

মামি পূর্বেই বলিয়াছি যে, মাখন ও শর্করা জাতীয় পদার্থ 
থাগ্যরূপে গ্রহণ করিলে, উহারা আমাদের শরীরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া 
তাঁপ উৎপাদন করে। অতএব আমাদিগের সেই পরিমাণ মাখন 

ও শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্তুক, যাহা হইতে আমর! 

২৮০০--৩০০০ কালবি পরিমিত তাপ দিবসে সংগ্রহ করিতে 

পারি। এই পরিমাণ তাপ আমাদের শরীরে উৎপন্ন হইলেই 
আমরা সহজ পরিশ্রমের কাঁধ্য করিয়। সবল ও সুস্থদেছে থাকিতে 

সমর্থ হই। 

কোন্ খাদ্য দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া কত পরিমাণ তাঁপ উৎপাদন 
করে; তাহ! আমরা ফুড. ক্যালরিমিটাঁর্ নামক যন্ত্র বারা সহজেই 

নির্ণয় করিতে পারি। সুতরাং কত পরিমাণ মাখন ও শর্বরাজাতীয় 



৮৬ থান । 

খাদ্য গ্রহণ করিলে আমর! দিবসে ২৮০*--৩*** ক্যালরি "তাপ 

সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা পরীক্ষা ও গণন! দ্বারা স্কির করিতে 

পার! যায়। ইহ! পরে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। 
রেম্পিরেশন্ ক্য/লরিমিটার্ নামক যন্ত্র দ্বারা দিবসে আমাদের 

শরীর হইতে কত তাঁপ বহির্ধত হইয়। যাইতেছে এবং দেহ হইতে 
পরিত্যক্ত কার্বণিক্ এসিভের পরিমাণ হইতে কত পরিমাণ কার্বণ 

দগ্ধ হইয়া এই তাঁপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে 
সমর্থ হই । মোটামুটি ৪৫০০ গ্রেণ কার্বণ দিবসে দেহমধ্যে দগ্ধ 

হইয়! এই পরিমাণ তাঁপ উৎপাদন করে এবং এই ক্রিয়া দ্বার! ফে 
কার্বণিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন হয়, ভা! আমাদিগের দেহ হইন্ডে 

প্রশ্থাসের সহিত নির্গত হইয়া যায়। আমরা উপরোক্ত যন্ত্র-সাহাযো 
এই কার্বণিক এসিড গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া) তন্মধাস্থিত 

কার্ধণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই | স্থতরাং আমাদের দৈনিক 

খাদ্যের মধ্যে যাহাতে অন্ততঃ ৪৫০০ গ্রেণ কার্ধণ থাকে) তাহার 

ব্যবস্থা করা উচিত। পরীক্ষা দ্বার প্রমাণিত হইয়াছে যেঃ এই 
পরিমাণ কার্বণ সংগ্রহ করিবার জন্ত এক ছটাক নিজ্জল মাখনজ|তীয় 

খাদ্য (ত্বৃত বা তৈল ) এবং ৭২ হইতে ৮২ ছটাক নির্জল শর্কর।- 

জাতীয় (চাউল, চিনি; ময়দা, আলু ইত্যাদি) খাদ্যের আবশ্তক 
হইয়া থাকে । ছান। জাতীয় খাদ্যের মধ্যে কার্বণ আছে, স্থতরাং 

এ জাতীয় পদার্থ হইতেও আমর কতক পরিমাণ তাপ ও শক্তি 
প্রাপ্ত হুই। 
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বৈজ্ঞ।নিক প্রণালী-মতে আলোচক করিয়। আমর। এক্ষণে এহ 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, একজন সুস্থকাঁয় সহজ-পরিশ্রমী যুব। 

পুরুষের দৈনিক খাগ্ঘ-সামগ্রীর মধ্যে ২ ছটাক নির্জল ছানাজ।তীয় 
পদাথ+ ১ছট[ক মাথনজাতীয় এবং ৭$ হইতে ৮২ ছটাক নির্জল 
শর্করাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক ভয়। ইহাদের মধো কোন একটীর 

পরিমাণ এইনি্দিষ্ট পরিমাণের কম হইলে দেহ সম্যক পুষ্টিলাভ 
করিতে পারে ন। এবং আনরা যোচিত পরিশ্রমের কাধ্য করিতে 

সমর্থ হই ন।] 
এই তিন জাতীয় খাছ ব্যতীত শরীর গঠন ও স্বাস্থ্া- 

রক্ষার জন্য লবনজা তীয় পদার্থ ও জলের আবগ্তক হয়। কত পরিমাণ 

লবণজাতীয় পদার্থ ও জল আমাদের দেহ হইতে দিবসে মূলঃ মূত্র, 
ঘম্ম ও প্রথ্াপের সহিত নির্গত হইয়। যাইতেছে, তাহাঁও পরীক্ষ। 

দ্বার! নিরূপিত হইয়। গ্ির হইয়।ছে বে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্ততঃ আধ 

ছটাক লবণ জানীয় পদার্থ এবং ১২ হইতে ২ সের জলের প্রয়োজন 

হইয়া থাকে। অতএব আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, 

বিভিন্নঞ্জাতীয় সারপবার্থগুপি মোটামুটী নিম্নলিখিত পরিমাণে 
আমাদের দৈনিক খাছের মধ্যে থাকা আধ্গ্যক £-- 

ছানাঁজাতীয় পার্থ (নির্জল ) .... ... ২ ছটাঁক 

মাখনজাতীয় পদার্থ ৮ ১৮১ ০৮০১ 
শর্করাজাতীয় পদার্থ ৮. ০, »৭ ৭৮ 5 

লবণজাতীয় পদার্থ ৮ ০০ ০০২ এ 



৮৮ থু 

একমন ত্রিশ সের ওজনের একজন ইয়োরোগীয় যুবাপুরুষের 
পক্ষে পরিশ্রম-ভেদে খানের বিভিন্ন জাতীয় নিঞ্জল সারপদার্থগুলির 

দিবসে কত আবশ্যক হয়: তাহা প্রতীচ্য চিকিৎসকগণের 

মতানুষায়ী নিয়স্থ ভালিক দৃষ্টে প্রতীত হইবে । 

গার বিন। সহঙ্গ | অতিরিক্ত 

শপ শাপ্রিসত শী শা শি শর পপ পক শী লা পপ ও পপ পপ সপ সপ পপ পা 

ছানাজাভীয় উপাদান ... »২ । ৭ ূ ৬৫ 

মাখনজাতীয় " রর *৫ | 2৫ | ৪৯ 

শ্করাজাতীয় ৮... ৯৮৮ 1 ১৪০ | ১৯০ 
লবণজাতীয় ৮... 1 *৫ ১০ ১৩ 

মোট ৮ ধর, ১ ১৮৮ ০০টি: রনির রি 

আমি নিজ্জল ছানাজাতীয়, মাথনজাতীর ও শর্করাজ[হীয় 
পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যে সকল খাগ্ভপামগ্রী হইতে 
আমরা এই সকল সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়! থাকি, তাহাদিগকে 

কখনই নির্জল অবস্থায় পাওয়া যায় না। আমর! যে সকল পদার্থ 
খাছারূপে ব্যবহার করি, তাহাদের প্রায় সবল গুলির মধ্যে অল্লাধিক 

পরিমাণে জল থাকে । ছুদ্ধে শতকুর। ৮৭ ভাগ, মাংসে ৭* ভাগ, 

মৎন্তে ৭৫ ভাগ, চাউল ও ময়দায় ১১ ভাগ, তরি-তরকারী ও 



থাগ্ভের পরিমাণ নিরূপণ । ৮৯ 

ফল-মূলাদিতে গড়ে প্রায় ৯* ভাগ জল বিদ্ধমান আছে । মোটামুটি 

ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের খাগ্ঘ-সামগ্রীর মধ্যে 
তকরা ৫* ভাগ জল ও ৫* ভাগ নির্জল পদার্থ থাকে । তাহা 

হইলে আমি যে নির্জল সারপদার্থগুলির পরিমাণের উল্লেখ 
করিয়াছি তাহার দ্বিগুণ করিয়া লইলেই আমাদের দৈনিক 

খাগ্ের পরিমাণ নিরূপিত হয়। স্থতরাং এই হিসাবে ৩** গ্রেণ 

নাইট্রোজেন এবং ৪৫** গ্রেণ কার্বণ সংগ্রহ করিবার জন্য জল- 
সমেত ৪ ছটাক ছানাজতীয় পদার্থ, ২ ছটাক মাখনজাতীয় 
এবং ১৫ হইতে ১৭ ছটাক শর্করাজাতীয় ও আধছটাক লবণজা তীয় 

খাছ্ছোের অর্থাৎ মোটামুটি দিবসে আমাঁদের ২৩ হইত্তে ২৪ 

ছটাক ( দেড় সের) পরিমাণ মাছ, মাংস+ চাউল, দাল, ধ, 
তরি-তরকারি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার খাগ্ধাদ্রব্যের একত্রে 

প্রয়োজন হইয়া থাকে | এই পরিমাণ খাছ্য-দ্রব্য আমাদের স্বাস্থা- 

রক্ষা ও সুবিধার জন্য দিবসে ছুই তিন বারে ভাগ করিয়া 

আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি । এতদ্যভীত প্রায় ১২ সের জল 

দিবসে আমাদের পান করিবার আবশ্যক হয় । 

আমরা কোন একজাতীয় খাগ্ঘ-সামগ্রী হইতে ৩০* গ্রেণ, 

নাইট্রোজেন ও ৪৫** গ্রেণ, কার্বণ একত্রে সংগ্রহ করিতে পারি 
না। এক সের মাংস খাইলে আমরা ৩০০ গ্রেণ, নাইট্রোজেন্ 
পাইতে পারি, কিন্ত তাহা হইতে ১৮** গ্রেণের অধিক কার্বণ 

পাওয়! যায় না। পুনশ্চ ৩ পোয়া চাউল হইতে ৪৫** গ্রেণ, 



হর খাদ । 

কার্ধণ, সংগ্রহ করা ঘাঁয় বটে, কিন্তু উহা হইতে ৭৮ গ্রেণের 
অধিক নাইডট্রোজেন্ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্থৃতরাং শুদ্ধ মাংস বা 

শুদ্ধ চাউল ভক্ষণ করিলে আমাদের দেহের নাইট্রোজেন ও কার্ববণের 

অভাব পুর্ণ হয় না । এই জন্য ভাত, রুটা, মাছ, মাঁংন, ছুধ, দাঁল, 
তরকারী প্রস্তুতি নানাজাতীয় খাগ্ভ-সামগ্রী যথাপরিমাঁণে একত্রে 
ভক্ষণ করিয়া আমর! নির্দিষ্-পরিমাঁণ নাইট্রোজেন ও কার্ববণ 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ ভই | 

দিবসে কত পরিমাণ ছানাজ।তীয় পদার্থ শ্রীহণ করিলে 

আমাদের শরার সবল থাকিতে ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে, 

এ বিষয়ে পণ্ডিতধিগের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মত-ভেদ দৃষ্ট'হয়। 

চিটেন্ডেন্ (01700970060) নামক একজন আমেরিকাঁবাসী 

শরীরতন্ববিদ পণ্ডিত গবেষণা! ও পরীক্ষার পর স্থির করিয়।ছেন 

যে, পুথিবীর সব্ধত্রই নান্তষে সাধারণতঃ অনাবশ্ঠক অধিক 

পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিয়া থাকে । তিনি বলেন 

যে, ইয়োরোপীয় পঙ্িতগণ দৈনিক খাগ্ভে নিষ্জল ছানাজাতীয় 

পদার্থের ঘষে পরিমাণ (কিঞ্চিদিধিক ২ ছটাক ) স্থাস্থ্যরক্ষার জন্ট 

অবশ্য .প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করির।ছেন, তাহার অর্ধেক 

পরিমাণ (অর্থাৎ ১ ছটাঁক মাত্র) গ্রহণ করিলেই দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ 
ও সবল থাকিতে পারে । চিটেন্ডেন্ নিজে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া 

দিবসে এইরূপ স্বল্পপরিমাণ ছানাজাতীয় খাস্ গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ 
সুস্থ ও কর্মক্ষম রহিয়াছেন। তিনি কতকগুলি সাধারণ ছাত্র 

স্মি 



খাঁগ্ভের পরিমাণ নিরূপণ । ৯৯ 

কতিপয় ব্যায়াম-বিগ্যালয়ের ছাত্র এবং কতকগুলি সৈনিক পুরুষ 

লইয়। খাগ্ভ বিষয়ে পরীক্ষ। আরম্ভ করেন। তাহাদের প্রত্যেককে 
যথাপরিমাঁণ মাখন, ও শর্করাজাতীয় খাছ্ের সহিত শ্বল্প-পরিমাণ 

(১ ছট।ক মাত্র) ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিতে দেন 

এবং স্াহাদের শরীর হইতে প্রহাহ কত পরিমাণ লাইট্রোজেন্ 
বহির্গত হইয়া যায়, ভাহা দথারীতি পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারণ 

করেন। যাহার যে কাধ্য, সে ব্যক্তি প্রভাহ সেই কার্য 

নিযুক্ত াঁকিত। ছয় মাসের অধিক কাঁল এইরূপ পরীক্ষ। 
করিয়া তিনি দেখেন যে শ্রী সকল বাক্তি অত অল্প পরিমাণ (১ 

ছটাক মাত্র ) ছানাজাতীয় খাছ গ্রহণ করিয়াও সম্পূর্ণ স্থস্থ এবং 

সবল রহিয়াছে। বরঞ্চ তাহারা এইরূপ স্বল্পাহারে অধিক 

পরিশ্রমের কাধ্য করিতে পারিত। তাহার মতে ১ ছটাঁক 

পরিমাণ নিজ্জল ছানাজ।তীয় পনার্থ একজন সহজ-পরিশ্রমী যুব 

পুরুষের পক্ষে মথেষ্ট_ ইহার অধিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও সহজ পরিশ্রমের 

জন্ত সম্পূর্ণ অনাবশ্তক । চি?টন্ডেনের মতে অধিকাংশ ইয়োরোপীয় 
পণ্তিতগণ যে ২ ছটাক-পরিমিত নিঞ্জল ছাঁন।জ।তীয় পদার্থ স্বাস্থ্য- 

রক্ষার জন্য আবশ্তক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অযথা 

অপচয়ের দৃষ্টান্ত । 
চিটেন্ডেনের সহিত অধিকাংশ শরীর-তত্ববিদ পণ্ডিতদিগের 

মতের মিল না৷ হইলেও তাহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় 

নহে । থাগ্ সম্বন্ধেতিনি বহু আলোচন! করিয়াছেন এবং তাহার 



৯২ খাস | 

পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তীহ।র বিপক্ষ-মতাঁবলম্িগণ বিশেষ কোন 

দেষ বাহির করিতে পারেন নাই। তাহার সিদ্ধান্ত যদি সভ্য হর. 

তাহা হইলে খাছ সম্বন্ধে ব্যয়ের পক্ষে মানুষের--_বিশেষতঃ সামান্য 

অবস্থার লেকের-_দথেষ্ট সুবিধা হইবার সম্ভ(বন।। মাছ, মাংস, 
ডিম, দুধ প্রভৃতি ছানাঁজাতীয় খ।ছ দ্রব্য পৃথিবীর সর্বস্থ(নেই অর্পিক 

মুলো বিক্রীত হয় । এই সবল দ্রব্য চিটেনডেনের সিদ্ধান্ত অনুসারে 
অল্পপরিমাণে ভক্ষণ করিলে বদি শরীর ৭ স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে কোন 

হানি ন] হয়) তাহ] হইলে মান্ুমের আহারের ব্যয় যথেষ্ট পরিম।ণে 

₹ক্ষেপ হইয়া পড়ে । পুনশ্চ চিটেন্ডেন বলেন যে লোকে 

ছানাজ। তীয় খাদ্য অন|বশ্যক অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া নানা 

রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। শ্ুতরা, এই জাতীয় খাদ্োর 

পরিমাণ কম হইলে খরচ ও স্বস্থা, এহছ্ভয় বিষয় সম্বন্ধে স্ুবিধ। 

হইবার কথ।। 

তবে এ সম্বন্ধে বক্তবা এই যে পৃথিবীর সকল স্থানের 

সকল জাতির খাছের ব্যবস্থা বিবেচন। কৰিলে? চিটেন্ডেনের সিদ্ধান্ত 

অন্রীস্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। চিটেন্ডেন্ দিবসে 

১ ছটাক মাত্র ছানাজাতীয় পদার্থ যথেষ্ট বলিয়। মনে করেন, 

কিন্ু অধিকাংশ শরীরতব্ববিদ পাণুতগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়! 
স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন মবল জাতি প্রতাহ 

অন্ততঃ ১২ ছটাকের কম ছান।জাতীয় পদার্থ খাদের সহিত 

গ্রহণ করে না । যাহার! অধিক পরিশ্রমের কার্য করে, তাহাদিগকে 
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ইহ] অপেক্ষ। অধিক পরিমাণ ছ।নাজা-তীয় পার্থ থাগ্ভের সহিত 

গ্রহণ করিবার আবগ্যক হয়। শীহারা বলেন ধেঃ মাছ, মাংস 

প্রভৃতি ছান।জতীয় খাঞ্চ মহার্থ সন্বেও যে সর্ধসাধারণে ইহ1 এত 

অধিক পরিমাণে গ্রহণ করে» তাহার জন্য কেবল যে তাহাদের 

খেয়।ল ব। উদরপরায়ণত। দায়ী, ইহ| বলিলে চলিবে না। সমস্ত 

জগভির মানুষই যদি চিটেন্ডেনের নিদ্দিষ্ট পরিন।ণ অপেক্ষা অধিক 

পরিমাণ ছানাজতায় পদার্থ স্বতঃপ্রণে।দিত হইয়া ভক্ষণ করে; 

ভা] হইলে স্উহ] স্বভ।ব-নিদ্িঈট বলিয়। মনে করিয়া লইতে হইবে । 

অতএন সাধারণ মন্ুষ্যের জগ্ত দিবসে অন্ততঃ ১৯০ গ্র্যাম্ 

অর্থাৎ ১২ ছটাকের অধিক নিজ্জল ছ।নাজাতীয় পদার্থের 

আব্যক, ইহাই অধিকাংশ শরীর-বিজ্ঞনবিদ পণিতদিগের মত। 

তাহার। স্বীকার করেন “মত যখোচিত্ত-পরিমাণ মাখন ও 

শর্কপাজাতীয় খাদ্যের সহিত চিটেন্ডেনের নিদিষ্ট ন্বপ্প-পরিমাণ 
(১ ছটাক মাত্র) ছানাজ।তীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়! মানুষ যে 

স্মস্থশরীরে থাকিতে পারে না, তাহা নহে। বে তাহাদের 

মতে আজীবন এইরূপ শ্বল্পপরিম।ণ ছানাঁজাতীয় খাদ্য ভক্ষণ 

করিলে দেহ যথোপধুক্ত বিকাশ লাভ করিতে পারে না, 

জীবনীশক্তির হাস হয়, রোঁগ-প্রতিষেধ-শক্তি কমিয়। যাঁয় এবং 

জাতি ভূর্বল, পুরুষকারহীন, ভগ্রস্বাস্থ্য, নিরুদ্যম, আলম্তপরায়ণ 

ও নিরুৎসাহ হুইয়! পড়ে। তাহারা বলেন যে, যে সকল 

জতির খাদ্যের মধ্যে ছানাজ।তীয় পনার্থের অংশ কম থাকিতে 



৯৪ থান । 

দেখা যায়, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে বহু পশ্চাদ্ভাগে পড়িয়। 

রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শারীরতবের ভূতপূর্বব 
অধ্যাপক ডাক্তার ম্যাকে (010০০8% ) সাহেব ভাঁরতবর্ষবাঁসী 

নানা জাতির খাদ্য এবং শরীরের গঠন, শক্তি ও পুরুষকর সঙ্বন্ধে 
আঁলোচন। করির! এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের 

ঘে সকল জ|তির খাছ্ে ছানাজ।তীয় পদার্থ কম থাকে? 

তাহাদ্দিগকেই অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা তুর্ধল, *্নিরুৎসাহী, 

্বল্লুকষ্টসহিবুঃ, পুরুষকারহীন এবং পরিশ্রমের কার্ধো সহঙ্গে 

বিমুখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বু পরীক্ষা করিয়া 
দেখাইয়াছেন মে, সাধারণত: বাঙ্কালীর খাগ্ে ১ ছটাকের 
অধিক নির্জল ছনাজাতীয় পদার্থে থাকে ন।-উড়িষ্যাদেশবাসীর 

থ[ছ্ে ইহ। অপেক্ষাও কম থাকে । তিনি বলেন যে: 

যথোচিত পরিমাণ ছাঁনাজাতীযর় পদার্থের অভাবে বাঙ্গালী ও 

উড়িয়া জাতি ভারতের অপর সকল জাতি অপেক্ষা ছূর্বল 

ও হীন-স্বান্থ্য, তাহাদের রোগপ্রবণতা অধিক এবং তাহাদের 

সাহসও গ্রীশংসনীয় নহে । চিটেন্ডেন্ যে পরিমাণ ছানাজাতীয় 
পদার্থ (১ ছটাক মাত্র) খাগ্তের মধ্যে থাকিলে পূর্ণ স্বাস্থ্য 

লাভ করা ঘাঁয় বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? ডাক্তার ম্যাকে বলেন 

ধে১ সেই পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ বাঙ্গালী সাধারণতঃ 
প্রত্যহ গ্রহণ করিতেছে, অথচ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য এবং দেহ-বল যে 
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আদর্শনীয়, তাহা কেহই ন্বীকাঁর করিবেন না। ডাক্তার 
ম্যাকে তাহার “0191 15161001711) 1৩0070010” নামক 

পুস্তকে এ বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়ছেন 
যে, বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের? খাদ্যে ছানাজ তীয় 

পদার্থ বড় কম পরিমাণে থাকে এবং এই পদার্থের অভাবেই 

তাহাদের দেহ সম্যক বিকাশ লাভ করে না অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, পরিসর ও 

ওজনে যথে।চিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, কাশ্যে তাহাদের উৎসাহ 
৪ অধ্যবপায়ের অভাব লক্ষিত হয়, ব্যায়ামক্ষেত্রে ও ক্রীড়া-প্রাঙ্গনে 

ইয়োরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রগণ -াহাধিগের অপেক্ষা অধিক 

কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া অধিক সংখ্যক উচ্চ পুরস্কার পাইবার 
অধিকারী হয় এবং জীবনশক্তি কম বলিয়। বাঙ্গালী ছাত্রেরা 

সহজেই রোগে আক্রাস্ত হয় এবং অকালে মৃত্্যুক্বলে পতিত হইয়া 
থাকে । যঙ্মা রোগ এদেশে ছাত্রদিগের মধ্যে" পূর্বে এত প্রবল 
ছিল না। জীবনীশক্তির অল্পত। হেতু 'অধিক-সংখ্যক ছাত্রকে 
এক্ষণে এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখ। যাইতেছে | অব্য ছানা- 

জাতীয় খাগ্ভের অভাবই যেবাঙ্গালী জাতির শারীরিক বিকাঁশ ও 

যথোচিতত জীবনীশক্তি লাভ করিবার একমাত্র অন্তরায়ঃ তাহা নহে। 

অপরাপর অনেক কারণে, বিশেষতঃ যখোচিত সংবমের অভাবে, 

জাভিগত দৌর্বলায উপস্থিত হইয়াছে; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু 
পুষ্টিকর খানের অভাঁবই যে আমাদের জাতিগত দৌর্বধল্যের একটা 
প্রধান কারণ: সে বিষয়ে অগুমাত্র সন্দেহ নাই । এ বিষয়ের প্রতি- 
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বিধান সত্বর আবস্তক । চিটেন্ডেনের মত যাহাই হউক ন কেন, 
আমর! আপাততঃ পৃথিবীর অধিকাংশ শরীর-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডি-্- 
দিগের যে মতঃ তাহাই ন্বীকার করিয়া, আমাদের দেশের 
ছাত্র-মণ্লীর খাগ্ের মধ্যে ম!ছ, মাংস, ডিম, দাল. দুধ 
প্রভৃতি ছাঁনাজাীয় পদার্থ ( /১0$61115 ) যাহাতে অধিক 

পরিমাণে অবস্থিতি করে, ভাহার প্রতি অভিভাবকগণের 
এবং ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষগণের তীক্ষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
ডাক্তার ম্যাকে বলেন “যে, যে সকল বাঙ্গালী ছাশ্থি গভর্ণমেন্ট 
ছাত্রাবাসে থাকে” তাহারা ১ ছটাকের কিছু অধিক 
ছানাজাতীয় পদার্থ তাহাদের নির্দিষ্ট দৈনিক খাদক ভইতে 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে সকল ছাত্র আপনারা 
মেস্ (1959 ) করিয়। থাকেঃ তাহাদের খাগ্ভ পরীক্ষা করিয়। 
দেখা গিয়ছে থে তাহাদের ভাগো দিনে ১ ছটাক ছানা- 

জাতীয় পদার্থও জুটিরা উঠে না। তিনি কোন একটা গভর্ণমেণ্টের 
ছাত্রাবাসের ইয়োরোপীয় ও ইউরেণীয় ছাত্রদিগের দৈনিক খান্ছ 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহারা দিনে ১২ ছটাকের অধিক 
ছানাজাতীয় পদার্থ খাগ্ের সহিত গ্রহণ করিয়া থাঁকে। ছাত্রজীবনে 
তাঁহাদের শারীরিক উন্নতি ও শক্চিসম্বন্ধে এই ছাত্রাবাসের বাঙ্গালী 
ছাত্রদিগের সহিত তুলন। করিয়! উভয়ের মধ্যে তিনি যে পার্থকা 
দেখিয়াছেন, তাহা পরপৃষ্ঠার তালিকা দেখিলেই সহজেই বোধগম্য 
হইবে। 
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৯৮ খাসি । 

কি ইয়োরোপীয়, কি ইউরেশীয়, কি বাঙ্গালী, কল ছাত্রই 
১৭।১৮ বংসর বয়সে এহ ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে এবং তথায় ৪ 

বৎসর কাঁল বাস করে। প্রতি বতসন্ধ তাহাদের স্বাস্থ্য সুযোগ্য 
চিকিৎসক ছারা পরীক্ষিত হইয়া শরীরের দৈর্ঘ্য, ওজন এবং 
বুকের ছাতির পরিসর রীতিমত লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে । এই 
ছাত্রাবাসে একমাত্র খাগ্য ব্যতীত বাঙ্গালী ও ইউরোপীয় ব 
ইয়রেশীয় ছাত্রদিগের সম্বন্ধে পারিপাশ্থির্ক অবস্থার কোন পার্থক্য 
দুষ্ট হয় না । সুতরাং ডাক্তার মাকে উভয়ের দেহের বিকাশ 
সম্বন্ধে যে বিভিন্ন তা দেখিয়াছেন* ঠীহার মন্তে খাগ্চের বিভিন্নতাঁই 
ভাহার জগ্ত'দায়ী। | 

এতছুপলক্ষে কলিকাতার একটী প্রপিদ্ধ ছাত্রাধাসের ছাত্র- 
দিগকে যে খাছ দেওয়া! হয়, তাঁহার বিবরণী উক্ত ছাত্রাবাসের 

চিকিৎসক মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া উহা! হইতে কত 
গ্রেণ, নাইট্রোজেন্, কার্বন, ও ক পরিমাণ কার্য করিবার শক্তি 
ছাব্রগণ প্রাপ্ত হয়, গণন" করিয়। শাঁহার একটী তাঁলিক। পরপুঠীয় 

প্রদন্ হইল । | 
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এই ত গেল গভর্ণমেপ্ট: ছাত্রাবাসের কথা । সাধারণ 

ছাত্রাবাসে ছাত্রের! যে খাগ্ঠ প্রত্যহ গ্রহণ করে? ম্যাকে সাহেব 

পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন বে তাহাতে $ ছটাকের অধিক ছানা- 

জাতীগ্ষ পদার্থ থাকে না । ছাত্র-জীবনেই দেহ" বৃদ্ধি ও বিকাঁশ 

প্রাপ্ত হয়। ২৪২৫ বৎসরের মধোই শরীর পূর্ণতা লাভ করে, 
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তাহার পর” দেহের আর বুদ্ধি মাঁধন হয় না। ছানাজাতীয় 

থাছ্ের দ্বারাই শরীরের বৃদ্ধিসাঁধন ও ক্ষয় পুরণ হয়। যে সময়ে 

(অর্থাৎ ১৭ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে ) তাহাদের শরীর বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হইয়। শরীরের পূর্ণতা লাভ করিবার কথা; আমাদের ছাত্রের 
ঠিক সেই সময়েই উপযুক্ত পরিমাণে পেশী-গঠক (€010501৩- 

1027257) ছানাজাতীয় খাদ্য বথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হয় ন।। 

ইহার ফলে তাহাদের দেহ পুষ্টিল!ভ না করিয়া কৃণ ও দুর্বল হইয়া 
পড়ে এবং অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম হেতু ৪ ঘথোটভ সংযমের 
অভাবে তাহাঁদের দেহ হয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা নহজে নানারোগে 

আক্রান্ত হয়। বেমন করিয়।ই হউক, ছাত্রদের খাছের মধ্যে 

ছান।জতীয় পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবপ্তক ভইয়।ছে। 
বাঙ্গ(লীর খাগ্ভ এবং তাহ।দের শরীরেণ অবস্থা দেখিয়। 

চিটেন্ডেন যে প্রমাণ ছান।জাতীয় পদার্থ শরীর সুস্থ ও সবল 

থাকিবার জন্য বথেই মনে করেন, ভাঁহা ঠিক বলিয়া মনে হয় 

না। সাধারণ বাঙ্গালী প্রত্যহ প্রা এ পরিমাণ ছানাজাতীয় 

পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেঃ অথচ তাহাদের শারীরিক 

গঠন ও বল একেবারেই প্রশংসনীয় নহে। যুবা বয়সে ফেবূপ 

ব্যায়াম 9 শরীরচালন। কর! উচিত, তাহা তাঁহারা করে না বা 

করিতে পারে না। এ বয়সে মনে যেরূপ স্ফুপ্তি ও কার্য্যে খেরূপ 
উৎ্নাহু থাক! উচিতঃ তাহা তাহাঁদিগের মধ্যে দেখিতে পাঁওয়। 
যায়না বথোচিত উদ্ভম ও অধ্যবসায়ের অভাব তাহাদের মধ্যে 
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পরিলক্ষিত হয় ; বাঙ্গালী, যুবা বয়সেই বার্ধকোর অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়া থাঁকে। হূর্বল পিতার হূর্বল সন্তান জন্মিয়া জাতি দিন দিন 
হীনবল হুইয়! পড়িতেছে । বাঙ্গালী, ভারতের অপরাপর জাতির 

তুলনায় স্বতাঁবতঃ অপেক্ষাকৃত হূর্বল হইলেও আমাদের এরূপ 
অসহায় অবস্থা! পূর্ব ছিল ন'। এই বাঙ্গালীই এক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে 

শারীরিক বল এবং সাহসের পরিচয় দিয়াছে । বাঙ্গালী সৈম্ত 

এক সময়ে দিল্লীর বাদ্সাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ-চালিত 

ক্ষত্রিয় ও মৌগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে । তখন দেশে 

যথেষ্ট মাছও ছুধ ছিল, সেই জন্য তাহারা যথেষ্ট-পরিমাঁণ ছানা- 
জাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিবার অবদর পাইত। তাহাদের দেহও 

সেই জগ্ সম্পূর্ণ বিকাঁশ লাভ করিয়া সুগঠিত ও সুদৃঢ় হইত। 
সেই সকল বাঁধ্যশালী পুরুষের মনে ভয় বা নিরুৎসাহ স্থান পাঁইত 

না।. বঙ্কিমচন্দ্র তাহার গ্রন্থে ষে “লাঠি”্র স্তব করিয়া গিয়াছেন, 

পলীগ্মে এক সময়ে রাজা-প্রজা-নির্বিশেষে সকলেই 

দেই লাঠির সদ্যবহার করিতে জানিত। কিন্তু আমাদের এমনই 

ছুরদৃষ্ট যে, এখন অনেক বাঙ্গালী যুবকের সেই লাঠি অধিক দুর 

বহন করিয়া লইয়া যাইবারও ক্ষমতা নাই! জীবনীশক্তি 

হাস হইয়াছে বলিয়া আজ এ দেশের এত অধিক-সংখ্যক 

লোক ম্যালেরিয়া, কালা-জ্বর প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগে পীড়িত 

হইয়া) হয় জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে, নতুবা অকালে 
মৃত্যমুখে পতিত হইতেছে । আমাদের থাদ্ের উন্নতি হুইলে 
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আমরা আবার আমাদের লুপ্ত জীবনীশক্তি পুনরায় লাভ করিতে 

সমর্থ হইব । 

ধাঁহাদের অর্থ-সাম্থ্য আছে এবং মাছ, মাংস, ভিম প্রভৃতি 

সামগ্রী খাইতে আপত্তি নাই, তাহার! পুক্র-কন্ঠাদের খাছের মধ্যে 
ভাতের পরিমাণ কমাইয়া এই সকল পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া 

দেন, ইহাই আমর প্রার্থনা! । মধ্যবিভ্ত গৃহস্থ লোকে ক্রিয়াকাণ্ড 
এবং পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, পরিবারবর্গের 

জন্য উপরোক্ত পুষ্টিকর আহার্ধ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবার "চেষ্টা করুন! 

ধাহাদের মাছ মাংস খাইতে আপত্তি আছে, তাহারা যথাপবিমাঁণে 

দাল। ুধঃ ছানা, দধি প্রভৃতি ভ্গ্ধদান্ত সামী ভক্ষণের ব্যবস্থা 

করুন৷ খহার! গরীব, তীহার1 ভাতের পরিমাঁণ মাইয়া রুটী ও 
দাল খ|ইবার ব্যবস্থা করুন। দল খাইতে আমর] পুরুষানুক্রমে 
অভ্যস্ত; হুতরাং দ।লের পরিম।ণকিধিঙ্দধিক হইলে আমাদের কোন 

অন্ুখ হইবার সম্ভ।বন] ন।ইঈ । আগা উপদেশ-মত এখন অনেক 

ছাত্র বিভিন্নাকারে 'শধিক পরিমাণে দাল খাইতে আরস্ত করিয়াছে; 

তাহাতে ত।হ।রা উপকার ভিন্ন কোনরূপ অঙ্গুবিধা ভোগ করিতেছে 

না। ভাতের পরিবর্তে এক বেল! রুটা খাই, থাগ্ধের সহিত 

অধিক পরিমাণ ছান।জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিতে পারা বায়, 

কারণ ভাঁত অপেক্গা রুটার মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ প্রায় দ্বিগুণ 

পরিমাণে অবস্থিতি করে । যেজাতি দাঁল-রুটা খায় সে জাতির 

লোকের! “ভেতে?” বাঙ্গালী ও উড়িয়৷ জাতি অপেক্ষা যে আধিক 
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বলশ।লী ও পুরুষকারসম্পন্নঃ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

এদেশের জেল একবেলা রুটীর বন্দোবস্ত করিয়৷ কয়েদিদিগের 

স্বাস্থ্যের বেষ্ট উন্নত্তি সাধিত হইর়াছে। 

ছ[না! অতি উংকষ্ট খ।ছ্া এবং পুষ্টি গুণ সম্বন্ধে ইহা! মাছ মাংস 

হইতেও উতকৃষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা । মাছ-মাংসের ভ্তায় 

ইহার কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় না! সুতরাং সকল দিক্ 
দেখিতে গেলে ইহ1 একটা সস্তা সামগ্রী । ছাত্রের বৈকালে অন্য 

জল-খাবারের পরিবন্ভ ছানা খাইলে তাহাদের একটী বিশেষ 
পুষ্টিকর খা ভঙ্গণ করা হইবে । গরীব ছাত্রেরা রুটী, দাল ও 

ছাঁন!, এই তিনটা পদার্থের উপর বিশের দৃষ্টি রাখিলে, তাহারা 
দেহের পুষ্টি ও বল সম্বন্ধে বিশেষ লাভবান্ হইব | 

এক্ষণে দেখ। বাউক ধেঃ দিবসে কোন্ খাদ্য-পামগ্রী কত 

পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমাদের দেহ সুষ্থ ও সবল থাকিতে পারে 

এবং অ:মরা কধ্য কপিবার জন্য ঘাথোচিভ শক্তি লাভ করিতে পারি। 

পূর্ব্বোক্ত চারিগাতীয় উপাদান কোন্ খাছ মামগ্রীর মধ্যে কি 

পরিমাণে থাকে, তাহ। জান। থাকিলে আমাদের খাছ্ভের প্রকার ও 

পরিমাণ স্হ'জই নির্দেশ করিতে পারা যায় । আমরা যে সকল 

খাঁদ্চ সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে উত্ত চারি- 

প্রক।র ভিন্নজ।তীয় উপাদানগুলির প্রভোোকটী শতকর1 কত পরিমাণে 

অবস্থিতি করে, এইস্কানে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত 

হইল। 
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ূ পাকস্ 

এন কে? টর্ণার্ঃ বন্ধে 

এন্কার 

। জে. এন মেত্র 

গটিয়ার্ 

হচন্সন্ 

মেডিক্যাল্ কলেজ, 

এ. কে. টর্ণারঃ বন্ধে 

ধী 

এ 

জে এন্ মৈত্র 

এন্. এন্. বন্ধু 

এ. কে, টর্ণার, বন্ধে 



পাছা । 

টমেটো (বিলাত € বিলাতী ৫ বেশুণ বগুণ) 
রাঙ্গা আলু 
ওলকপি বা নল্্কোল্ 
ওল র 
ঢেড়স রি 

মূলা রা 
পালং শাক 

মানকচু.: ,.. 
পাপড়ি বা ওয়াল্ (81) 
দিরোলা (9701018) 

ফ্রেঞ্চ বীন্ (কাচা) 
বীটু পালং (89০ 1001) 

বিলাঁতি কুমড়া ... 
বরবটা (কাচা স্টী) 
মেতি (বড়) ... 

ত্র ( ছোট) 
_লেটুস্ (15065) 

দ্য | 

মত এ 

রি ৩1) 

০
 

৯৪*৭৩) 

৭8,১৬৩ 

৮০*৬০ 

০৪৪৩ 

৯৫৭৬ 

০২০৬ 

৮১২৪ 

৯৩২৮ 

৪১২২৭ ৩ 

০৯৩২ ৫ 

৮৩৩৩ 

০৩) ৪৩ 

৯১*৪৩ 

৯২১০ 

০১৪১৬ 

৯৫" টি 
চে শপ সপ 

0... ছানানগাহীর 

সপ সে 

০০ 

০ সিন 

১৮২ 

৩৬৭ 

১১৭ 

২৭৩ 

১৯৬ 

৩৫৪ 

৩৩৯ 

২০৩৪ 

১৩১ 



খাস্ের পরিমাঁণ নিরূপণ ১১৫ 

লব কোথায় পরীক্ষিত মাখনজাতীয় 

উপাদান। উপাদান । বা পরীক্ষকের নাম। 

(781) (5815) (485০হেতে ) 

৪৯ | ৩৬ রর এ কে, টর্ণার, বন্ধে 
৩৩১ | ২১০১৭ *৫২ ী 

৫৪ | ১১:৪ ১*১৬ রী 

২৮৯ | ১২৮ ১৪ তরী 

১১১ ৫৭২ ৮ এ 

৬৬৩ ৩৩৮ ”৬৪ তর 

ও ৬*৫ ২৪ গ্রন্থকার 

১৬০ [১১৯৫ | ১৪৬ জে এন্ মৈএ্ 
*৯৬ ৪.৮৬ ১৬২ এ. কে, টর্ণার, বন্ধে 

১৬৮ ৪*৭৪ *৪ 

১*১৮ ৫১৬ “৭২ 

২৩১ ১১৪১ ৯৩ 

£ £৮ £9 2 হট 2৮ ঠা 2 

১৩৩) ৩৯৬ এ 

১৫ ১৭৫ ৯৩ 

১৬৩ ৬ ১০৩ 

*৮৩ ২৩ "৮৪ 

১৩২ ১৪৩ ণ 



১১৬ থাপ 

খাছ । 

[8২ এ সস তন ০২১০-2০-০০ 

কাঠাল বীজ 

কাঠালিকল। 

চাটিম কল! 
টাপা কলা 

কমলা লেবু 

পেয়ারা ( কাশীর ) 

পেয়ার! ( দেশী ) 

বেলে 

আর (কাঁচা) 

এ (পাঁক1) 
এ শর (ল্যাংড়া) 

আপেল ( বি ) 

কাঠাল 

'ীয়।র্ (1১681 ) 

পীচ ( 76800 ) 

আঙ্গুর (9128)65 ) 

স্রবেরি (508 027 )_ ৮1 ৭৭৬৬ 1 ১০৭ 

জল । 

(196৩1) 

০০০ 

ছানাজাতীয় 

উপাদান । 

(90617) 

১৩১৪ 

১৩৫ 

১৫৩ 

১৮৩ 

০8৪8 

২০৯৩ 

০-০ 

রা রা রডের 
ূ 
| 

ূ 
| 

ূ 
র 
| 
ূ র 
ূ 
] 

| | 
১৭ 



খাগ্ভের পরিমাণ নিক্মপণ ১১৭ 

মাখনজাতীয় শর্করাজাতীয় লবশজাতীয় ূ কোথায় পরীক্ষিত 
উপাদান । | উপাদান। | উপাদান।, ব! পরীক্ষকের নাম ! 
(721) (০%712০- রি ( 4800001ো ) 

1000 0108)1 মার ররাররেঠনিতা 

১*৯৮ ূ ৩১২৯ [| ২.২৭ ৭ | এন্. এন্, বন্ধ 
০৫. 1 ১৬১৯ “৭৭ ূ গ্রন্থকার 

রঃ ১৭৭৮ ৃ “৭৩ | গর 

১৩ ১৪:১৫ *৯৭ এঁ 

২৭ ₹.৬২ ৬ প্র 

১২ 1১১২২ | ৬ | এ 
*২৬ | ৩৪২ “৭২ | জে. এন্. মৈত্র 

*৭২ ১৬১৪ ১১৬ ূ রী 

৩৩৮ “২৭ | এন্, এন্. বন্ধ 

"৭৬ | ১৭৫৮ ১২ রী 

৪২ |] ১৮১০ 1৮৪ | জে. এন, মৈত্র 
হি ৭*৭৩ '৩১ | কনিগ্ 

৪৩ | ১৮৫৮ ৯৬ | জে. এন্. মৈত্র 

৮২৬ *৩১ | কনিগ্ 

৪:৪৮ ৬৯ এ 

১ | ২৪৩৬ ৫৩ ্ 
এ ০০ ৬২৮ "৮১ 



১১৮ খাস | 

লা ছানাজাতীয় 

খাস্ভ। (৮8৩) | উপাদান। 
(77701617 ) 

রাম্পবেরি ( 289296] ) ১০ | ৮৬২১ *৫৩ 

মল্বেরি € 01016775 ) ১০ ৮৪৭১ *৩৬ 

গুজ বেরি (09096027য ) ... | ৮৫৭৪ ৮৪৭ 

আনারস ১১১] ৯০২৬ *৪৬ 

বাদাম? শুষ্ক ( 411000005 ) :..* ৫"৪ ২৪" 

আখ. রোট ( ভা ৪1006) ১০০ ]8৬ ১৫৬ 

চীনা বাদাম ১১1 ২৬১৩ ২৬-১৩ 

৪ (ভাজা) রঃ ৪-২ ২৪-১ 

ডালিমের রস ৪ক ৪ *৬১ 

বেদানা রস ও তি. এ “৯৩ 

ডাবের জল ১০০ ]:.৯৫৫২ ১*৪১ 

ঝুনা নারিকেলের শাঁস »০* | ১৯০৩ ৫'৯৪ 

ভি্ব (মুরগীর ) *** ৭৩৫ ১৩৫ 

ভিম্ব ( শ্বেতাংশ ) ১০৮৫৫ ১২৮৭ 

্ (পীতাংশ) »*০ ৫১০৩ -] ১৬১২ 

হাঁসের ডিম ট *০০ ৭৯৫ ১৩৩ 

মাছ (বিলাতি, 1১166 991) )... 1 ৭৮৬ ১৮১ 



খাছের পরিমাণ নিরপণ। ১১৯ 

দাখনজাতীয় শর্করাজ।তীয় লবণজাতীয় | কোথায় পরীক্ষিত 
উপাদান উপাদান। | উপাদান! ব। পরীক্ষকের নাম। 

১৮ ৮৮ 
রন ৩"৯৫ '৪৯ | কনিগ্ 

হর ৪৬৬ র এ 

৭-৩ *৪২ ূ ” ও 

২০ | ৮১৩] ১৬৮ র জে; এন্ মৈত্র 

৫৩*৭ ৭২ ২৯ , গটিয়ার 

৬২৬ ৭:8৪ ২৩ ূ হচিন্সন্ 

৪৩৮১ | ১৩৬৮ [১৫৮ 1 জে. এনও মৈত্র 

৪৭*২ ৮*৩ ূ গ্রন্থকার 

৬৫ ২'৩ ূ মেডিক্যাল্ কলেজ 

৭৬ ১৮ | ও 

১৪৪ | ২৩৯ *৬৩ | সায়েন্স এসোসিয়েশন 

৫৩১৪ | ৫৪৬ ১,৪১৯ | জে' এন মৈত্র 

১১৬ ১*৩ | পার্কম, 

২৫ ৬ ৬৩ | খই 

৩১'৩৯ ৪ ১০১ | এ 

১৪৫ গ ১৩ হচিন্সন্ 

২*৯ ৬ ১০ | পার্কস্ 
০ 



সি₹৩ 

ইলিস 

রুই € এদেশের পুকুরের ) 

ঞ্র 
মুগেল (ছাল, কাট ইত্যাদি বাদে) 
কই ী 

মাগুর রী 

ভেটকি রী 

টেংরা রী 

পার্শে ী 
তপসে (018020 591) ) 

গল্দ। চিংড়ি (মুড়া বাদে ) 

গো-মাংস 

শুকর-মাংস (চর্বি সমেত ) 
ছাগ-মাংস 

হারণ-মাংস 

সামন ( 981177012 ) 

এ (লোণ! ) 
হেরিংস (8:01717103, ৪3150 ). 

ই 

জল । 

(১08০1) 

পম আর ৩ নহি 

৪১৭ 

৪১৩ 

২৮৬ 

৭7 ৬৩*৮)৩) 

৭৪8-৬৩ 

৮৬*১ 

৮১৮৩ 

৭৮৮৫ 

৭৭২৭ 

৭৭৭ 

এ 

৭৭৮৭ 

৮৩৬৫ 

৭88 

৩৪১৬ 

ৃ 

ছ/ন|জাতীয় 

উপাদান । 

(2:096910 ) 

১২১ 

২০৪ 

১৪৩ 

১৪৮৫ 

৯৭৫ 

১৮৩৫ 

৯৮৬৭ 

১৭৭৩ 

১৯৪০) 

১৬২৬ 

৯৭২৮ 

১৫৭২ 

১৬৭৬৩ 

৯৫:৪৫ 

২৬৫ 

৪১" ৮ 

২৪৬৬৩ 

৭৫1 ______১৯০৭ 



খান্যের পরিমাণ নিরূপণ । হন 

মাখনজ্াতীয় 'শর্করাজাতীয় লবগজাতীয় কারার পরীক্ষিত 
উপাদান । | উপাদান । | উপাদান। 

কের । 
(580) 1(০9৮১০- (5215) ব! পরীক্ষকের নাম 

( ঠ0070065 ) 
(বাহে চি নীরিরর গড) 

ডা রি না জা 

কি তু ১৩২ ূ প্র 

৯৪" ্ ১৩৬ ঞ্জ 

9 '৯৫ ূ জে এন্ মৈত্র 

এ * মেভিক্যাল্ কলেজ্ 

উরি 8 ১:৪২ ৃ জে এন্ মৈত্র 
৩৩ | ৩৯৩ ১**৫ | সায়েন্স. এসোসিয়েসন্ 

*৪২ ১০৬ | জে এন্ মৈত্র 

১৩ | সায়েন্স, এসোঁপিয়েসন্ 
৪'১২ গ ৮৪ [ জে এন্ মৈত্র 

*) প্ঁ ১, ৫ সায়েন্স, এসোসিয়েপন্ 

৬ ৩২ নম ৯৭ | জে এন্ মৈত্র 

৪১২ ূ ৬ রান রী 

০ ৯* | সায়েন্স. এসোসিয়েসন্ 
৩৫ ৪ ১৬ | পার্কস্ 

৪৮৯ হাহা তেও 

২৫ | * ১.২ | মেডিক্যাল কলেজ 

১৯ 1." ১১. | হুচিন্সন্ 



১২২ খান্। 

জল। 

(9167) 

মেষ-মাংস (অস্থিসহ;স্থলকায় প্রাণীর) ৪৩৭ 
মেষ-মাংস (নাতি স্থুলকাঁয় ) **, ৫২" 

মুরগী-মাংস ( 70] ) ৪ ৭৬৪ 

রোষ্ট মাঁংস (1২085) 11৫৪+5 

কাচা মাংসের কাথ্ [৬7005210106 ঃ 

চিনি নর র্ ৩৪ 

কাঁশীর চিনি ... রহ ৩'২৬ 

দোবরা চিনি ... 5 ১৬ 

মাতগুড় ও ৪ ২৩৪ 

সন্দেশ (উৎকৃষ্ট ) ৪৩৪ ২৬২৫ 

মাংসের ককাথ্ (808111071) রঃ ৯৮"৫ 

ভাত ক রি ৫২৭ 

এক্ষ্রাক্ট, অব. বীফ্(11515+3) ..... ২১৭ 
কোকো রঃ না ৫৫ 

লুচি ১৯৩ 

রুটী (হাতে গড়া ময়ান দেওয়া)... ১৭৩৩ 

ছানাজাতীঃ 

উপাদান। 

(1071) 

৯৩৫ 

১৬৬ 

২৩৩ 

২৭৬ 

৯৮ 



থাচ্ের পরিমাণ নিরূপণ ১২৩ 

কোথায় পরীক্ষিত 
বা পরীক্ষকের নাষ। 

(40101001815 ) 

মাখনজাতীয়াশর্করজাতীয়'লবণজাতীয় | 
উপাদান । | উপাদান। | উপাদান । 
(050) (০:১০- |( 9215) 

115 02195) |. 

৩৩২ ও ৮ গটিয়ার্ 

১৬৩ গ ১৩ ঞঁ 

৩*১ ৬ ১৩ হচিন্সন্ 

১৫৪৫ ৪ : ২৯৫ | রাষ্ক, 

০৮০ ক ৰ মেভিকযাল্ কলেজ, 

৬ ৯৬*৫ ূ *৫ পার্কস, 

». | ৯৪:৪৮ 1 "৯ সায়েন্স. এসোনিয়েসন্ 

*. |] ৯৭০ 5 রী 

০ | ৬৯৭ | ৩৪ | ব্লাইদ্ 

১৯৭৫ [| ৪৯১৮ | ১৬৫ | সায়েন্স, এসোঁসিয়েসন্ 
9 9 ণ্৩ গটিয়ার 

১ ৪১৯ 1 "৩ | হচিন্সন্ 
গ *. | ১৭৫ ) 

৪৮৩ ১৮৬ ৫: প্র 

২২৬৪ | ৫৯০৩ ৫৩ | ভাক্তার সত্যেন্জরনাথ সেন 

৩৭১ | ৬৯২৪ “৩৩ ত্র 



১২৪ থান্ভ। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে যেমন শরীরের ক্ষয় পুরণ এবং বৃদ্ধি 
সাধনের জন্য থাগ্চের প্রয়েজন হয়, সেইরূপ শারীরিক শক্তি 
(0716165) এবং তাঁপ উৎপাঁদনের জন্যও খাঁছের আবশ্তক। 

খাগ্থাদ্রব্য দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়। যে পরিমাঁণ তাপ উৎপাদন করে,তাহা 
হইতে কার্যকরী শক্তির পরিমাণ নির্ধীরিত হইয়। থাকে) কারণ 

তাঁপ ও শক্তি পরস্পর পরম্পরের রূপান্তর মাত্র। পাতুরে কয়লা 

পোড়াইয়া যে তাঁপ উৎপন্ন হয়, কল চাঁলাইবাঁর জন্য আম্রা 

তাহাকে কাধ্য করিবার শক্তিতে পরিণত করিয়। থাকি । প্রয়োজন 

হইলে কার্যকরী শক্তিকে ও তাপে পরিণত করিতে পারা ষায়। 

খাছ্য-দ্রব্যের মধ্যে ঘে সকল বিভিন্ন জাতীয় উপাদান আছে, 

তাহাদের প্রত্যেকটীর তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিবার ক্ষমত! 

সমান নহে। ছান। ব।' আমিষ জাতীয় উপাদান (7:00511)9 ) 

মে পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে. শর্বরা-জাতীয় উপাদান ও 

(08:১0)707559) সেই পরিমাণ এবং মাখন জাতীয় উপাদাল 

(178) তদপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক তাপ ও কাধ্যকরী শক্তি উৎপাদন 

করিতে সমর্থ। এইজন্য আমাদের খাছ্চদ্রবোর মধ্যে যথা পরিমাণ 

বত তৈল প্রভৃতি মাখন জাতীয় এবং চাউল, ময়], চিনি প্রন্ভৃতি 

শর্কর। জাতীয় পদার্থ বিগ্তমান থাক উচিত; কারণ শুদ্ধ আমিষ 

জাতীয় খাগ্ধ হইতে তাপ ও শক্তি আহরণ করিতে হইলে এই 
জ[তীয় খাগ্ভ প্রয়োজনাঁতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবার আবশ্তক 

হয়। শর্করা এবং মাখন জাতীয় খাস বিগ্কমান থাকিলে ছানা- 
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জাতীয় খাগ্ছাদ্রব্য হইতে তাঁপ উংপাদনের আবশ্তক হয় না, সুতরাং 

পূর্ববোন্ত ছই জাতীয় উপাদান আমাদের খাদ্যের মধ্যে যথা পরিমাণে 
থাক। একান্ত আবশ্তাক | 

খানের ভিন্নজাতীয় উপাদান হইতে কি পরিমাণ শক্তি 
উৎপন্ন হয়; ফুড কাল(িমিট।র্ নামক যন্ত্র াহাষ্যে পরীক্ষা দ্বারা 

তাহা নির্ধারিত, হইয়াছে । ১ গ্রাম্ (0180)015 ) ছানা জাতীয় 
উপাদান হই ৪১ ক্যালরি, ১ গ্রাম শর্বর। জাতীয় উপাদান 
হইতে ৪'১ এবং এক গ্র্যাম্ মাথন জাতীয় উপাদান হইতে ৯৩ 
ক্যালবি পরিমাণ কার্যকরী শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে । স্তরাং 

আমরা যে সকল খাদ ভক্ষণ করি, তাহাদিগের মধ্যে এই সকল 
বিভিন্ন জাতীয় উপাদান শতকরা কত গ্র্যাম্ আছে, তাহ! নিনূপণ 
করিয়া! উহ। হইতে কত পরিমাণ কাখ্যকরী শক্তি আহরণ করিতে 

সমর্থ হই, তাহা সহজেই নির্ধারণ করিতে পারা যায়। ১ গ্রাযাম্ 
প্রায় ১৫২ গ্রেণের সমান ) ২৮৩৫ গ্র্যামে ১ আউন্দ, হয়। 

একজন শ্রমশীল পূর্ণবয়স্ক ইয়ৌরোপীয়ের পক্ষে দিবসে ৩০০০ 

ক্যালরি কাধ্যকরী শক্তির প্রয়োজন ; সুতরাং তাহাকে এবপ খা্ভ 

গ্রহণ করিতে হইবে, যাহ! হইতে প্র ব্যক্তি দিবসে এই পরিমাণ 

শক্তি আহরণ করিতে মমূর্থ হয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখা ইয়াছি 
যে একজন সহজ পরিশ্রমী স্স্থকায় ইয়োরোগীয় ঘুবাপুরুষের খাঁছের 
মধ্যে ৬২ আউন্স. নির্জল ছানাজাতীয় উপাদান, ৩২ আউন্গ 
নির্জল মাখনজীঁতীয় এবং ১৪ আউন্স. নির্জল শর্করাজাতীয় 
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উপাদান থাক। উচিত। «ই পরিমাণ থাগ্ভ হইতে প্রায় ৩৯০ 

ক্যালরি কার্যকরী শক্তি প্রাপ্ত হওয়া ঘাক়। স্থতরাং এই পরিমাণ 
থাগ্য গ্রহণ করিলে এ ব্যঞ্রির ৩** গ্রেণ, নাইট্রোজেন, ৪৫০৪ 
গ্রেণ, কার্বণ, এবং পরিশ্রম করিবার সমস্ত শক্তি (৩০৯০ ক্যালরি ) 
আহরণ করিবার অভাব হয় ন|। 

এক্ষণে আমরা দেখিব যে বিভিন্ন প্রকার. খাস্ত-সামগ্রীর 

কোন্টী কত পরিমাণ গ্রহণ করিলে আমর! যথা পরিমাণ 

নাইট্রোজেন্, কার্বণ, ও কার্যকরী শক্তি (77010165 ) আহরণ 
করিতে পারি। 

আমর! সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য খাগ্ঘরপে ব্যবহার করিয়া 

থাকি, তাহািগের প্রতি আউদ্দে কত গ্রেপ জল, নহিট্রোজেন্ 
ও কার্বণ. থাকে এবং উহা হইতে কত পরিমাণ কার্যকরী শক্তি 

(06185 ) আহরণ করা যাইতে পারে, তাহার বিবরণ একটা 
তালিকায় নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 

.[ৰ»ণুজু ন্ সে 

১ আউদ্দ.। ০০ ৮০ ০ 5) 

রর রি 5:524১2 
সিদ্ধ মাংদ *** | ২৩৬ ১১৩ ৭৬ 

কাঁচা মাংস .** | ৩২৬ ৫৫ ৭৫ 

মাছ 
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ূ কার্ধাকরী শক্তি 

১ আউন্স. ৷ জল । নাইছে- কার্বণ । | (8০578)) 
জেন্। ক্যালরির 

ূ পরিমাণে । 

পক্ষী-মাংস (5০1) ৩২৪ | ১৪"৭ ৫৭ ৮০ 

পাঁউরুটা ০৪০ | ১৭৫ ৫"৫ ১১৬ | ৭৯ 

ময়দা রি ৬৬ ৭*৭ ১৬৬ ১৩৬ 

বব " নি ৪৯ ৮৯ ১৭৩ 

বিস্কুট ৪ ৩৫ ১৬৯ | ১৮৪ ১১২ 

চাউল ৪ ৪৪ ৩৫ | ১৭৫ ৯৮ 

ওট্মীল্ ১০১ ৬৬ ূ ৮৮ ূ ১৬৮ 1১১৩ 

এরারুট ঠা ৫৭ ৬৬ 1 ১৬২ 5৯ 

মটর (শ্তষ্ক) ..* | ৬৬ ূ ১৫৪ ূ ১৫৬ ৯২ 

আলু *-* | ৩২৪ র ১৪ ূ ৪৫ ৩৫ 

মাখন 2 ৩৩ ০৭ | ২২৯ ২২২ 

ডিম্ব ১০৯1 ৩২২ ৯'৪ ূ ৬৮ ৭০ 

পনির ১৯৯ |১৫৭ ২১ ূ ১৬১ ১২৪ 

ছুদ্ধি এ ৩৮৪ ৰ ২৮ ৰ ৩০ ২৩ 

চিনি ২৮ ১৩০ ১৭৮_ র ১৭৮ ১১৫ 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে সাধারণতঃ বাগ্গালীর দেহের আয়তন 
এবং ওজন ইয়োরোপীয়দিগের সহিত তুলনায় কম এবং উহা- 
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দিগের অপেক্ষা আমর! অল্প ব্যায়ম ও অল্প পরিশ্রমের কার্য কারয়া 

থাকি | সুতরাং সাধারণ বাঙ্গালীর শরীর পোষণের জন্য দিবষে 

অপেক্ষাকৃত অন্ন পরিমাণ (২৫০ গ্রেণ.) নাইট্রোজেনের প্রয়োজন 
হয় এবং ৩০০৯ ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়না । অধিকাংশ 

বাঙ্গালীর দৈনিক পরিশমের জন্য ২৮০০ ক্যালরি শক্তি হইলেই যথেষ্ঠ 
হয়। নাতিদীর্ঘ একজন পুর্ণবয়স্ক দেড়মণ বা তদপেক্ষ। ঈষদুন ওজনের 
সহজ-পরিশ্রমী বাঙ্গালীর পক্ষে প্রতিদিন মে প্রকার*ও যে পরিমাণ 

খাছ গ্রহণ করিলে তাহা হইতে প্রায় ২৫০ গ্রণ নাইট্রোজেন, 
৪৫৯৯ গ্রেণ কাঁ্বণ,_ এবং ২৮০০ ক্যালরি পরিমাণ শক্তি সংগৃহীত 

হইতে পারে, তাহার '্তালিক। পরপৃষ্টায় প্রদত্ত হইল। এই পরিমাণ 
খাগ্যকে রুচি ও সুবিধামত ভাগ করিয়া দিবসে তিন বারে গ্রহণ 

করা উচিত। চাউল বা! আটার অংশ কিঞিৎ বাদ দিয় ইহার 

সহিত মিষ্টান্ন ও ফল গ্রহণ করিতে পারা যায়। যাহারা নিরামিষাণী, 

তাহাদের মাছ বাঁ মাংসের পরিবর্তে যথাপরিমাণ ছুধঃ দাল বা ছান। 

গ্রহণ কর! আবশ্তুক | 

যে সকল বাঙ্গালীর শরীরের ওজন ও দৈর্ঘ্য ইহা অপেক্ষা 

অধিক এবং যাহাদিগকে অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, 

তাহাঁদিগের, লবণ ব্যতীত তালিক। নির্দিষ্ট অপর সকল প্রকার 

খা সামগ্রীই, কিঞ্চিদধিক পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত। 



খাস ১২৯ 
_সহজপরিশ্রনী পৃর্ণবয়ঞ্ক প্র।য় দেড়মণ ওজনের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের 

দৈনিক আহারের তালিকা । 

কধ্যকরী শক্তি 

খাদ্য ব্য । টি ) 

পরিম।শে | 

চাউল ১.) ৩1২১1 ৯৮6৮ ] ৫ 

আটা রী ৫ ৭৭ ১১৬৬৬ ১০০০ 

দাল রঃ ১২ ৪৬২ ৪৬৮ ২৭৬ 

মাছ বা মাংস -... হ্হ র ৫৬৪ ২১১৩ ২৭৩ 

আলু রে ২ র ৫.৬ | ১৮৩ ূ ১৩৩ 

অন্তান্ত তরকারি ২ ূ ৬-০ ৮০ | ৪০ 

তৈল বা ত্বত ... ই ৯ ৩২৮*হ' ৰ ২২২ 

হুঞ্ধী নিবি ৮ ৪৪-৮ ৪৮৬০ ৃ ৩২৩ 

লবণ নি $ নর ৬ 

মসল! *** | যথা- * ০৩৩ 

ৰ 
! | 
ৃ 
| 

ূ 
পরিমাণ 
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ডাক্তার বেড ফোঁড” তাঁহার স্বাস্থ্য-রক্ষা নামক পুস্তকে 

পূর্ণবয়স্ক পরিশ্রমণীল ইরুরোপীয় এবং ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম- 

দেশবাসী ব্যক্তির পক্ষে খাগ্ভের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা 
নিম্ে প্রদশিত হুইল। এই পরিমাণ খাদ্য দিবসে ও বারে ভাগ 
করিয়া খাইতে হইবে । 

___ ইউরোপীয়ের পক্ষে । 
. পাউরুটা ৮ ছুটাক 
মাং টা 22 

মাথন, চর্বি বা ত্বৃত ... টির 

আলু নী এ রর 

ছ্গ্ধ ৫ রে 

পনির " ' ,*; 0 14 

লবণ, মসল।, চ ১১ যথা! প্রয়োজন রী 

উত্তর-পশ্চিম-দেশবাঁসীর পক্ষে । 
'আটা। . ৬২ ছটাঁক 

চাউল ৬২ ৮ 
গ্বত বা! তৈল যা 

দাল রা ৪7 এ 2 

.*মাংস (দাঝের পরিবর্তে ). টি 
তরকারি রা ক 
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লবণ নী ১.১ +& ছটাক 

মসল। *** যথ। প্রয়োজন 

যখন ডাক্তার পি, হর (107. 2, 16, 809 ) মহোদয় 

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিক্িপ্যালের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন 

তিনি আমাকে ছাত্রদিগের জন্য দৈনিক খাদ্যের একটী তালিক। 

প্রস্তত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহীকে থে 

তালিক! প্রস্তত্করিয়া দিয়।ছিলাম, তাহার সামান্ত পরিবর্তন 
করিয়া পরপৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করিলাঙ ৷ বর্তমান সময়ে আমাদের 
ছাত্রগথ অনেকেই কোন না কোনরূপ ব্যায়াম-ক্রীড়ায় যোগ 

দিয়! থাকে এবং তাহাদিগকে মানসিক পরিশ্রমও অধিক করিতে 

হয়। এ বয়সে তাহাদের শরীরের বৃদ্ধিসাধনের জন্যও অধিক 

* পরিমাণ ছানাজাতীয় খাদোর (প1066105) প্রয়োজন হইয়। 
থাকে । সকল ছাত্রাবাসে এই তালিকা অনুযায়ী খাগ্ভের ব্যবস্থা 

হইলে ছাত্রদিগের শারীরিক বৃদ্ধিসাধন এবং পরিশ্রমসাধ্য কর্ম 
 কত্সিবার শক্তির অভাব হইবে না। ভাত অপেক্ষা রুট অধিক 

পুষ্টিকর খাগ্য, সুতরাং ছাত্রাবাঁসগুলিতে ছুই বেল! ভাঁতের পরিবর্তে 
এক বেলা রুটার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বাঁজারের খাবারের 
পরিবর্তে জলখাবারের জন্ত ছানা বা মোহনভোগের ব্যবস্থা হইলে 
ভাল হুয়। সহরে ভাল দ্ধ পাওয়! ছুর্ঘট, সেই জন্য হুধের পরিবর্তে 
একবেল! দধি ভোজন কর! উচিত । 

একজন. সুস্থকায় উন্নতদেহ ব্যায়ামশীল প্রায় পৌনে হ্ইমণ 



৯৩২ . খাস 

ওজনের বাঙ্গালী ছাত্রের জন্ত দিবসে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন 

হয়, তাহ! নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য.ও দেহ- 

বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! প্রত্যেক ছাত্রাবাসে এইরূপ ব্যবস্থা 
হ₹ওয়। উচিত । 

চাউল ১১০. ২২ ছটাক 

দাল হু ছি 25 

মাছ বামাংস ... ৩ ছটাক 

আলু ও অন্ত তরকারি ৫ ১ 
অয়দ! ৪ ৫ » 

রর 2 

স্বাত ও তৈল দুম তি. 2 

চিনি রঃ 5 

দধি ২ 

এই পরিমাণ খান হইতে প্রায় ৩** গ্রেণ, নাইট্রোজেন্, 
৪৫৯ গ্রেণ, কার্বণ এবং ৩*** ক্যালরি শক্তি প্রাপ্ত হওয়া 

ঘাক্ন। | 

এককালে অধিক আহার ন। করিয়া ৩।৪ বারে এ পরিমাণ 

খ|দ্য গ্রহণ করা উচিত । ঘন ঘন আহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে, 

কারণ তাহা হইলে আমাঁশয়কে যথোপযুক্ত বিশ্রাম করিবার সময় 
দেওয়া! হয় না। এককালে অধিক আহার করিলে পরিপাকের 

বিশষ ব্যাঘাত হয়, আমাশয় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং 



খানের পরিমাণ নিরূপণ | ১৩৩ 

উহার পবিপাক-শক্তি ক্ষীণ হয়। গুরুভোজনে আলম্ত উৎপন্ন 

হয় এবং দেহ জড়ভাবাবিষ্ট হইয়া শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে 
অপটু হয়। বাঁলকেরা বিদ্যালয়ে য|ইবার কালে গুরুভোজন করিলে 
পাঠগৃহে সহজে নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়৷ পড়ে । কিছু “হাতে রাখিয়া” 

ভোজন করা সর্ব] কর্তব্য। 

রাত্রে লঘু ভোজন শ্বাস্থোর পক্ষে হিতকর । শয়নের অন্ততঃ 

ছুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ভোজন করা৷ উচিত। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে 
ভোজন করা স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে অনুকুল। একবার পুর্ণ ভোজনের 
পর অন্ততঃ ৫৬ ঘণ্টা আর কিছু খাওয়া উচিত নহে। অবশ্ত শিশু 

বা! বালকের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না । 



(৮) 

খানের অন্ধান্য উপকরণ। 

অসল।।--খাদ্য প্রস্তত করিবার সময় আমরা. নানাবিধ 

মসল৷ ব্যবহার করিয়া থাকি । মসলা না দিলে খাছ্য রসনার তৃপ্ডি- 

কর হয় না, কিন্তু অধিক মসলার ব্যবহারে আমাশয়ের অস্বাভাবিক 

উত্তেজনা এবং পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। আমরা সচরাচর 

মাছ, মাংস যে প্রকারে রন্ধন করিয়া থাকি, তাহাতে অত্যন্ত অধিক 

পরিমাণে তৈল বা! ত্বত ও মসল! ব্যবহৃত হইয়। থাকে । এরপ 

অবস্থায় মাছ) মাংস সহজে পরিপাক হয় না । ইংরাজেরা 

যেক্ূপভাবে মাংস প্ররস্তত করেন, তাহাতে উহা! পরিপাক করিবার 
বিশেষ ম্ুবিধ। হয় ; কিন্তু অন্তরূপ অভ্যাস হেতু এরূপ মাংস খাইয়া 
'আমাদিগের মধ্যে অনেকে তৃপ্তিবোধ করেন ন'। যথোপযুক্ত 

মসল! দিয়! মাছ; মাংস প্রস্কত করিলে কোন অনিষ্ট হয় না, বরঞ্ণ 

উহার মৃছ উত্তেজক ক্রিয়াদ্বারা বিভিন্ন পাচক-রস নিঃসরণ ও 
পরিপাক-কার্য্যের সহায়তা হয়। পিয়াজ সামান্ত পরিমাণে 

ব্যবহার করিলে ব্যঞ্জনাদি অনেকের মুখরোচক হয়, কিন্তু অধিক 
পরিমাণে ব্যবহার করিলে খাগ্য গুরুপাক হইয়া! অনিষ্ট সাধন করে। 

হরিত্রা ধনে, আদ, জিরা, গোল মরিচ প্রভৃতি মসলাজাতীয় 

ত্রব্যের সীমান্ত পরিমাণে'পচন-নিবারক গুগ আছে এবং ইহারা 
কোষ্ঠাশ্রিত দুষিত বায়ু নির্গমনের সহায়তা করে। রন্ুন অতিশয় 



খাগ্ধের অঙ্গন্ত উপকরণ । ৯৩৫ 

উগ্রগন্ধযুক্ত গরম মসল। ইহারব্যবহার নান! কারণে পরিত্যজ্য | 
অধিক লঙ্কার ব্যবহার বর্জনীয় । 

চাটনি প্রভৃতি অল্প ভ্রব্য।-_-দকল লোকেই খাদ্যের সহিত 
কোন না কোন প্রকার অন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। লেবুঃ 
তেঁতুল, কুল, কাচা আম, চাঁল্তা, আমড়া, জলপাই, আলুবখরা 

প্রভৃতি নানাবিধ উদ্টিজ্জ পদার্থ আমরা কোন ন। কোন আকারে 

খাদ্যের সহিত ব্যবহার করিয়া! থাকি । সাহেবের! খাদ্যের সহিত 

সির্কা বা ভিনিগঞ্জর ( 76881 ) যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া 

থাকেন। ইহ।র মধ্যে এসিটিক্ এসিড নামক অম্ন দ্রব্য বিদ্ধমান 

থাকে। এতদ্বাতীত এদেশে অনেকে দধি ব্যবহার করিয়া! থাকেন। 

যে কোন অস্ত্র পবার্থ চিনি, গুড় প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্যের সংযোগে 

পন্ক হইলে উহার পরিপাকের সহায়ত হয়। সকল অল্প দ্রবাই 
চিনি, গুড় প্রভৃতি মিষ্ট পদার্থের সহিত ভক্ষণ কর প্রশস্ত । অল্পে 

ক্ষুধ! বৃদ্ধি হয় এবং খাদ্য পরিপাঁকের জন্ত ষে সকল রসের প্রয়োজন 

হয়, অয্ন দ্রব্য খাইলে সেই সকল রস অধিক পরিমাণে নিঃস্থত 

হইয়। পরিপাক-কাধ্যের সহায়ত! করে। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত 

ঈষৎ ক্ষার-প্রতিক্রিয়া-সম্পন্ন (41791105 )। রক্তের ক্ষারত্বের 
কাস হইলে বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় | উত্তিজ্জ-অন্ন শরীরমধ্যে ক্ষার 
ধাতুর উদ্ভিজ্জ লবণবিশেষে পরিণত হইয়া রক্তের স্বাভাবিক . 
ক্ষারত্ব নষ্ট হইতে দেয় নাঃ এইজন্ত অল্প .মাত্রেরই+ বিশেষতঃ লেবুর 
রসের, রক্তশোধন করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। যে.সকল 



১৩৬ খা 

স্থানে টাটকা ফল; মুল, তরকারি সর্বদ1 পাঁওয়া যায় না। 
তথায় লেবুর রম খানের সহিত প্রত্যহ যথাঁপরিমাণে গৃহীত 

হইয়া থাকে। টাটকা ফল ও তরকারির অভাবে রক্ত দূষিত 
হইয়া স্কভি (50া্গ ) নামক যে উতৎকট রোগ উৎপন্ন হয়, 

লেবুর রসের ব্যবহারে উহা! নিবারিত হয়। অধিক অন্ত খাইলে 
বুক জালা করে এবং পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। 

দরধি একটী উৎকৃষ্ট অস্পদার্থ। অন্তান্ত অল্প পদার্থ হইতে 

ইহার প্রভেদ এই যে ইহা একটা পুষ্টিকর খাগ্ভ।- দধিতে কেবল 

শর্করার পরিমীণ কম থাকে কিন্তু ছুগ্ধের অপর সকল উপাদাঁনই 
ইহার মধ্যে থাকে । ভাত, কুট, চিড়। প্রভৃতি পদার্থের সহিত 

যথোচিত পরিমাণে শুদ্ধ দধি খাইয়াই লোকে জীবনধারণ করিতে 
পারে। এতত্্যতীত দধি খাদ্য-পরিপাঁকের বিশেষ সহায়ত? 

করে। অনেকে হুধ পরিপাক করিতে পারেন না, কিন্তু দধি 

নিয়মিত পরিমাঁণে খাইলে তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় না। 

বায়ুস্থিত এক প্রকার বীজাণু ছুপ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে 
দধিতে পরিণত করে। প্দম্বলে” এই বীজাণু বর্তমান থাকে সুতরাং 
“স্থল” ঈষদুষ্ণ হুগ্ধে যোগ করিয়া স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে কয়েক 
ধণ্টার মধ্যে উহা! দধিতে পরিণত হয়। যে সকল বীজাণু দ্বার! 
হুপ্ধ দধিতে পরিবর্তিত হয়ঃ তাহারা দেহের কোন অনিষ্ট সাধন না 

করিয়। স্বাস্থারক্ষার সহায়তা করিয়া থাকে । দধির ব্যবহার 
আমাদের দেশে সর্বত্র প্রচলিত। দধি না থাকিলে নিমন্ত্রণের 
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অঙ্গ ভঙ্গ হয় ; এ প্রথা সর্বদা সুসঙ্গত ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানান্ুমোদিত | 

আর একটা বিশেষ কথ! এই যে দূষিত ছুগ্ধের সহিত যে সকল 
বীজাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়! কলের! প্রভৃতি সাংঘাতিক 

রোগ উৎপাদন করে, দধির মধ্যে সে সকল বীজাণু পতিত হইলে 
বদ্ধিত হইতে পারে ন। এবং শীঘ্র মরিয়া যায়। ম্বনামখ্যাত 

অধ্যাপক মেচ্নিকফের পরীক্ষা দ্বার প্রমাণিত হইয়াছে যে বীজাণু- 
বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত দধি যথারীতি ভোজন করিলে আমাদিগের 
অন্ত্রমধ্যে অবস্থিততি অনিষ্টকারক বীজাণুদিগের (19586-09910 

176 13801111 ) সংখ্য। হাস প্রান্ত হয় স্ৃতরাং রোগ ও অকাল 

বার্দক্যের হস্ত হইতে আমর! অনেক সময়ে অব্যাহতি লাভ করিতে 

পারি। 

দধির সহিত ভাত, কুটা চিড়া, চিনি, গুড় অথবা কোন মিষ্টান্ন 

মিশ্রিত করিয়। ভক্ষণ কর! উচিত। 

পানীয় ।-_পরিদ্কত শীতল জলই শ্রেষ্ঠ পানীয়। আমাঁদিগের 
দেহরক্ষার জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ববেই 
ক্ষেপে আলোচন। করিয়াছি এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ 

নিশ্রয়োজন । আহারের সময় ব! অব্যবহিত পরে অধিক জল 

বা অত্যন্ত শীতল জল (বরফ জল) পাঁন করা উচিত নহে; 

ইহা দ্বারা আমাশয়স্থিত পাচকরস অধিকতর তরল বা শীতল 
হইয়া পরিপাঁক-কার্ষ্যের ব্যাঘাত জন্মায় । আহারের অন্ততঃ 
ছুই ঘণ্টা পরে জল পান করিলে ক্ষতি হয় না । জল বাতীত 
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চা, কফি, কোকো) সোডাওয়াটার, লেমনেড, মদ্য প্রভৃতি 
পদার্থ পাঁনীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে। স্থাস্থ্যরক্ষার নিমিতু 
এ সকলের মধ্যে কোনটিরই আমাদের আবস্তক হয় না । তবে চাঃ 
কফি ব কোকো নিয়মিত পরিমাণে পান করিলে কোন দোষ 

ঘটিতে দেখা যায় না, বরঞ্চ পরিশ্রমের পর ক্লান্তি ও অবসাদ দুর 
করিয়া! অনেকের পক্ষে আরামদায়ক হইয়। থাকে। বেশী মাত্রায় 
চ1 কিংবা কফি ব্যবহার করিলে অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয় এবং উহ! 

নাযুমগ্ডলীর ও হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা! উৎপাদন করে। কোকোর 
মধ্যে শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ ছানাজাতীয় ও ৪৮ ভাগ মাখন- 

জাতীয় উপাদান থাকে, কিন্তু ষে পরিমাণ কোকো। আমরা গ্রহণ 

করি; তাহা! দ্বারা শারীরিক পুষ্টিসাধনের বিশেষ সহায়তা হয় 

ন।। তবে ইহা চা ও কফির ্ যায় তত উত্তেজক পদার্থ নহে। 

পরিষ্কুত জলে প্রস্তুত. সোভাওয়াটার বা লেমনেড নিয়মিত 

,পরিমাণে ব্যবহার করিলে কোন অনিষ্ট হয় না । 

মস্ত একেবারেই বর্জনীয় । সুস্থশরীরে ইহাঁর যে কেবল 

কোন আবস্তকতা নাই তাহ নহে, সুর অল্প মাত্রায়ও অধিক দিন 

ব্যবহার করিলে দেহাত্যন্তরস্থ যন্ত্র সকল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে 

না । উধধ ব্যতীত সুরার ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ । সুখের বিষয় 
এই আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে ছাত্রমগ্ুলীর্ মধ্যে ম্ের ব্যবহার 
নিতান্ত বিরল এবং ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজ. মধ্যে পূর্বে এই দোঁষ 
যতদুর দেখা যাইত অধুনা তাহা অনেক ' পরিমাণে কমি! 



খাগ্ভের অন্তান্ত উপকরণ । ১৩৯ 

গিয়াছে । কিন্তু শ্রমজীবিগণের মধ্যে পানদোষ এখন অতি প্রবল 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই অমঙ্গল নিব।রণ করিবার জন্য 
সমাঁজ-হিতৈষি ব্যক্তিগণের ষথোঁচিত সছুপাযস অবলম্বন কর! অবশ্থ 

কর্তব্য । 

দধি মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া লইলে ঘোল প্রস্তুত হয়। 
শ্রীষ্মকালে ঘোল অতি উৎকৃষ্ট পানীয়। জরবিশেষ ও উদ্রাময় 
রোগে ঘোলের ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। সাধারণ কথায় 
বলে যে * 

দিনান্তে চ পিবে দুপ্ধং নিশাস্তে চ পিবেৎ পয়ঃ | 

ভোজনাস্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদ্যন্ত প্রয়োজনং || 

দিনাস্তে ছুগ্ধঃ প্রত্যুষে জল এবং আহারাস্তে ঘোল পান 

করিলে বৈগ্ভ ডাকিবার প্রয়েজন হয় ন]। 

লেবুর রস যোগ করিলে ছান। কাটিয়। যায় ; ইহাকে 
ছাকিয়। লইলে যে জলীয় অংশ থাকে, তাহাকে “ছানার জল”. 

(৪৮ ) কহে। ইহার মধ্যে অত্যন্প পরিমাণ পুষ্টিকর পদার্থ 

থাকিলেও রোগবিশেষে ইহা উত১ পথ্যরূপে ব্যবন্ৃত হ্ইয়া 
থাকে। 

এ দেশে দিবসে আহারের পর অনেকে ভাবের জল পান, 

করিয়া থাকেন। ভ্ভাবের জল উপাদেয় ও উপকারী পানীয় । ' 

শ্রীষ্ষকালে এ দেশে অনেক লোকই নানাপ্রকার সরবৎ ব্যবহার 
করিয়া! থাকেন। ফলের'সরবৎ পান করিলে ক্ত পরিস্কৃত হয় এবং 
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শরীর ন্গিপ্ধ হয়। সরবতে মিষ্টের ভাগ অধিক থাকে যলিয়া 

স্থলকায় ব্যক্তি এবং বহুমুত্র-রোগীর পক্ষে ইহা হিতকর নহে। 

আজকাল নানাপ্রকার ফলের গন্ধবুক্ধ কৃত্রিম সিরাপ ( হাম 

37100১) প্রস্তত হইতেছে। ইহাদিগকে যথোচিত পরিমাণ শীতল 

জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অনেকেই গ্রীষ্মকালে পানীয়রূপে 

ব্যবহার করিগ্না থকেন। কৃত্রিম পিরাঁপ অধিক পরিমাণে ব্যবহার 

না করাই কর্তৃষ্য। | 



(৯) 

নিত্যব্যবহার্ধ্য কয়েকটী খা । 

তুঙ্ধ * ।- পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে ছুপ্ধই আমাদের আদর্শ 
খাছা। শিশুর পক্ষে স্তন-হুপ্ধই প্রশস্ত । স্তন-হুগ্ধের অভাবে 

গর্দভীর হপ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে অথব। গো-ছগ্ধ ব্যবহার 
করিতে হইলে ১ ছটাক গো-ছদ্ধের সহিত ১ ছটাক জল মিশ্রিত 

করিয়! ফুটাই্ধী উহাতে ৬* গ্রেণ ভ্ঙ্ধ-শর্করা (2100 50৪৩) 

বা তদভাবে মিছরী এবং ছোট এক চামচ মাঠা (02522) ও 

অল্প পরিমাণে চুণের জল যোগ করিলে উহা! স্তন-ছুপ্ধের পরিবর্তে 
ব্যবহৃত হইতে পারে (পরিশিষ্ট দেখ )। শিশু ছয় মাসের উপর 

 “গবাং হুগ্ধং বিশেষে ষধুরং রস প।কয়ে 5 । 

শীতলং স্তহ্যকৃৎ স্থিপ্ধং বাতপিস্ত।শনশনং ॥ 

দোব-ধাতু-মলস্রোতঃ কিঞ্চিৎ ক্রেদকরং গুরু । 

জরাসমস্ত রোগানাং শান্তিকৃুৎ সেবিনাং সদ ॥* 

গো-ছুগ্ধ রসে ও প!কে বিশেষ মধুর, শীতল, শ্তস্াজনক, সনি, ব।তপিস্ত ও 

রক্তদুষ্টি নাশক, দে ধাতু ষল ও শ্রে(তের কিঞ্চিৎ ক্লেদকর. ও গুরু । যাভ।র! 

সতত ছুদ্ধ পান করে, তাহাদের জর। ও সমন্ত রে!গের শান্তি হয়। 

“মহিষং মধুরং গব্যাৎ স্িক্ং শুক্রকরং সুরু । 

নিগ্রাকরমতিত্যন্দি ক্ষুধধিক্টকরং হিষং ॥* 

গহিহীর ছুদ্ধ গব্যছ্ধ অপেক্ষা মধুর, সি (অথিক স্বেহপদার্থবিশিষ্ট-), 
গুক্রকর, গুরুপ।ক, নিদ্র। জনক, অভিবান্দি, ক্কুধ।ধিক্যকর ও শীতবীধ্য । 
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হইলে অনেক স্থলে গো-ছপ্ধের সহিত কেবল মাত্র সাঁমান্ত পরিমাণ 

জল মিশাইবার প্রয়োজন হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে গো-ছুপ্ধের ব্যব- 

হার সর্বত্র প্রচলিত । 

বিশুদ্ধ গো-ছুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব (9090160 £12৬াঠে ) 

১৯২৯।৩০ হইয়! থাকে এবং উহাতে শতকরা অন্ততঃ ১২২ ভাগ 
কঠিন পদার্থ ও অবশিষ্ট জল থাক! উচিত। . এক সের গো" 
হপ্ধে মোটামুটি ২২ কীচ্চ! ছানা, ৩ কীচ্চা চিনি, ২২ কীচ্চ। মাখন 

এবং ২. কাঁচা লবণজাতীয় পদার্থ থাকে । মহ্ষি-হুগ্ধে 
গো-ছুদ্ধ অপেক্ষ। প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ মাখন থাকে. এ অন্ত 

উহ। গৌো-ছুপ্ধের সভায় (বিশেষতঃ রোগী ও শিশ্তর পক্ষে) সুপাচ্য 

নহে। মহিষ-ছুগ্ধের সহিত সমপরিমাণ জল মিশাইলে মাখন 

সম্বন্ধে উহ। প্রায় গো-ছুগ্ধের তুল্য গুণশালী হয়। ছাগ-ছুগ্ধ প্রায় 
গো-ছুপ্ধের তুল্য সারবান ; অনেক সময়ে ইহার সহিত জল 

“ছাগং কবায়ং মধুরং লীতং গ্রাহি তথ। লঘু। 

রন্তপিস্তাতিস রপ্বং ক্ষয়কাসজ্বর।পহং ॥” 

ছাগীর দুর্ধ কথায়, মধুর রস, শীতবীর্ধ্য, মল-সংগ্র।হক, লঘূ এবং রক্তপিত্- 
অতিসার-ক্ষয়কাস ও জ্বর নাশক । 

“না্ধ্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিস্তজিৎ। 

চচ্ষুঃশূলা ভিঘাতন্ং নন্ত!শ্চ্য।তনয়োব রম্ ॥৮ 

নারীর দুগ্ধ লঘু) শীতল, অগ্নিদীপক, ব1তপিত্ত-প্রশমক, চক্ষুঃশূল ও 

অঙিথাত নাশক । ইহা! নন্তে ও আশ্চোতনে প্রশস্ত ৷ 
ও | ছুপ্ধবর্গ---ভারপ্রকাশ। 



নিত্যব্যবহার্ধ্য কয়েকটা খাস । ১৪৩ 

মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না। অনেক 

স্থলে ছাগ-ছুদ্ধ শিশু ও রোগীর পক্ষে হিতকারী। তবে ছাগ-হুগ্ষে 

এক প্রক।র দুর্গন্ধ অন্গভূত হয় বলিয়া অনেকের পক্ষে উহা! রুচিকর 

হয় না। 

ছপ্চ হইতে ছানাঃ মাখন, ঘ্বত, দধি ঘোল, ক্ষীর, সর প্রভৃতি 

“দধুকং দীপনং সিপ্ধং কষায়।মুরদং গুরু । 

গ্লাকেহয়ং গ্রাহি পিজ্শ্র শোখমেদ; কফপ্রদূ ॥ 

মুত্রকৃচ্ছে, প্রতিশ্য।য়ে লীতগে বিষমন্রে । 

অতিমারেহরুচৌ ক'র্শ্য শ্যতে বলগুক্রকৃৎ॥”, 

দধি উকবীর্য্য, অগ্রিদীপক, স্সিপ্ধ, কষায়নুরস, গুরু, গ্রহি ও অক্পপাক। 

ইহা স্ব সপিত্ত-রক্তশোথ-মেদঃ ও কষপ্রদ, বল ও শুক্রক'রক। ইহ! মুত্রকৃচ্ছে,, 
প্রতিশ্য:য়ে, শীতগ বিষমজ্বরেঃ অতিসারে, অরুচিতে ও ক.শ্যে প্রশস্ত । যত 

প্রক।র দধি অ:ছে, তন্মধ্যে গব্যদধি অধিক গুণাশ!লী বলিয়া উক্ত হইয়াছে) 

ইহ! বাত-নাশক। 

ঘ্বত, চিনি, মুদ্গগন্থপ, মধু ব! আমলকী সংযুক্ত ন. করিয়। রাত্রিতে দধি 

ভোজন আয়ুর্বেদ মতে নিষিদ্ধ ৷ 

দধিবর্গ--ভ।বপ্রকাশ। 

“তক্রং রুচিকরং বহ্ছিদীপনং প:চনং পরম্ । 

উদরে যে গদাস্তেযাং নশনং তৃপ্তিক।রকং ॥" 

তক্ত (ধে।ল) রুচিকারক, অগ্নিদীপক এবং অতিপ।চক। উদরে ষে 
সকল রে।গ জঙ্মে, তৎসমুদয়ের নাশক ও তৃপ্তিকারক। 

্ তক্রবর্গ--ভাবপ্রকাশ ) 



১৪৪ খাস 

নানাবিধ উপাদেয় খাগ্ধ সামগ্রী প্রস্তত হইয়া সকল দেশেই 

( বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

“নবনীতন্ত সগ্যক্ধ: স্বাছু গ্রহি হিমং লঘু । 

মেধ্যং কিঞ্চিৎ কষা য়ারমীষত্তক্র।ংশসংক্রম।ৎ ॥"" 

সচ্যোজ।ত নবনীত স্বাছু, সংশ্রাহি, শীতবীর্ষা, লঘু মেধাবর্ধাক ; তক্র।"শের 

সংযোগ হেতু ইহ কিঞ্চিৎ কমায়াস্নরস। 

নবনীতবর্গি--ভাবপ্রকাশ। 
“গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্িকৃৎ | 

স্বছুপ।করসং শীতং বা তপিত্তকফ।পহং ॥ 

মেধালাবনাকস্তোজন্তেজেবৃদ্ধিকরং পরং । 

অলগ্ষ্লী পাপরক্ষো দ্বং বয়সঃ স্থা'পকং গুরু ॥ 

বলাং পবিতরম।যুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নং । 

হুগন্ধং রে।চনং চ।রু সর্ব।জ্যু গুণ!ধিকম্ ॥", 

গব্যঘৃত চক্ষুর বিশেষ হিতকর, বৃষ্য, ম্মগ্রিবর্ধাক, স্বাছুপ।করস, শীতবীর্য্য, 

বাতপিত্ত-কফ-ন।শক, মেধ।ল।বণ্যক।ভ্ভিওজ; ও তেজো বৃদ্ধিকর, অলল্্লী পাপ ও 

রক্ষে।দ্ব। বয়স্থ।পক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুগ্ধর, সথমঙ্গল্য, রসায়ন, হুগন্ধ 

এবং রোচক | সর্ধবপ্রকর ধবৃতের মধ্যে গব্য ঘ্বৃত উৎকৃষ্ট ও অধিক গুণশালী । 

“মাহিষস্ত ঘতং ব।ছু পিত্তরক্তানিলপহং। 

শীতলং শ্লেম্পলং বৃষ্যং গুরু হ্ব।ছু বিপচ্যতে ॥" 

মহিষ-দ্বত ব্বাছু, পিত্তরক্ত ও বায়ু নাশক, শীতল, প্লেক্মকর, বৃষ, গুরু ও 

স্বছু বিপিক। | 

 স্বৃতবর্থ_-ভাবপ্রকাশ।: 



নিত্যব্যবহার্ধ্য কয়েকটা খা । ১৪৫ 

ছানা যথোচিত পরিমাণে খাইলে মাছ মাংস খাইবার প্রয়োজন 
হয় না। ছানা, মাছ মাংস অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর এবং সম্তা। 
অথচ মাছ মাংসের মধ্যে যে সকল অনিষ্ঠকর পদার্থ থাকে, ছানার 
মধ্যে তাহা থাকে না । আমাদের দেশে বাহার! মাছ মাংস ভক্ষণ 

করেন না, তাহাদের অধিক পরিমাণ ছানা ব্যবহার করা উচিত। 
আযুর্ধবেদে ছাঁন! ধারক, গুরু ও রুম বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । 
ছুপ্ধের সহিত গোয়ালারা অপরিষ্কত জল মিশ্রিত করে বলিয়া 

এবং রুগ্ন গরুর ছুধ হইলে, উহ হইতে কতিপয় উৎকট সংক্রামক 

রোগের বীজ মন্ুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা আছে। হুগ্ধ 

রীতিমত ফুটাইয়। পাঁন করিলে এই বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ 
করা যায়। ছুগ্ধে যে ভাইটামিন্ থাকে, ফুটাইয়! লইলে উহা! 
কতকপরিমাঁণে নষ্ট হয় বটেঃ কিন্তু তথাপি এদেশে ছঞ্ধ না 

ফুটাইয়া পান করা উচিত নহে। 
শুদ্ধ ছধ ন। খাইয়া উহার সহিত পাউরুটি বা ভাত মিশ্রিত 

করিয়া খাইলে অধিক উপকার লাভ করা যায়। ছধ ও পাউরুটি 
একত্রে অতি উৎকৃষ্ট সারবান থাস্ত । 

মণ্স্ত * ।-_-আমর! বাজারে যে মাছ ক্রয় করি, অশাইস;কাটা 
হিসাবে? তাহা হইতে শতকরা প্রায় ৫১।৬* ভাগ পরিত্যক্ত 

* “রোহিতঃ সর্বষৎস্যানাং বরে! বৃষ্যোহর্দিত্বািজিৎ। 
কহায়ান্ুরসঃ ব্বাছুবণতঙ্বে। নাতিপিস্তরুৎ | 

উদ্ধজক্রগতা ন্ রোগ!ন্ হস্য।দ্ রোহিতমুগডকং ॥'ঃ 
রে।ছিত-মৎস্য সকল মৎস্য অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । ইহ। বৃষ্য, অর্জিত নাখক, 



ও সক শা পপ 

১৪৬ থাস্। 

হয়। তাজা মাছ সর্ধরা ব্যবহার করা উচিত; পচা মাছ 

কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। রুই, কাৎলা, বাট! মৌরুলাঃ 

কই, মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতি মতন্ত স্ুপাঁচ্য ও বলকারক। ইলিশ 

মাছে তৈলের ভাগ অধিক থাকে বলিয়া! উহ! অপেক্ষাকৃত ছুষ্পাচ্য। 

পার্শে, ভেটকি; টেংরা, ভাঙন প্রভৃতি মত্ম্ত মুখরোচক কিন্তু ছোট 

ছোঁট রই কাৎলার স্তায় সুপাঁচ্য নহে। ক্ষুদ্র মত্হ্য রুচিকর? লঘুপাক 
ও বলবদ্ধক ৷ 

চিংড়ি ও কাঁকড়। মৎস্ত-শ্রেণীভূত্ত নহে এবং মুখরোচক হইলেও 
৮... পপ শা পি শ পপ শি ০১টি পর্ন 

ফষায়ানুরস, ন্বাছ্ধ, বাঘ ও ন।তিপিত্তকর । রোহিতের মুণওড উদ্ঙ্গক্রগত রোগ- 

নাশক । 

“ইলিশে। মধুর স্লিগ্দে।রে।চনে। বহ্ছিবদ্ধন; | 
পিতহৎ কফকৃৎ কিঞ্লিঘুবৃষ্যেখনি লপহঃ॥ 

ইলিশ মৎস্য মধুর, ন্গিগ্ষ, রে!চক, অগ্নিবদ্ধক, পিত্তহাৎ, কধ্কৃৎ, কিব্চিৎ লঘু, 
বৃষ্যু, বায়ু-ণাশক । 

“ভক্কুরো মধুরঃ শীতে। বৃষ্য গ্নেম্সকরে। গুরু; । 

বিষ্টন্তজনকশ্চাপি রক্তপি্তহরঃ স্মৃতি; ॥" 

ভাকুর ব৷ভেটকি মাছ মধুর রস, শীতশাধ্, বুণা, শ্লেম্মকর, গুরুপ,ক, 

ঝিষ্টদ্ধতাজনক ও রক্তপিত্ব-ন।শক | 

“কবিক! মধুর! স্নিগ্ধা কফণু। রুচিক।রিশী । 
কিঞ্চিৎ পিস্তকরী ব।তনাশিনী বহ্ধিবদ্ধিনী ॥৮ 

কবিক! ব। কই মান মধুর রন, শ্নিপ্ধ, কফক্, রুচিক।রক, কিঞ্চিৎ পিত্বকর, 

বত-প্রশক ও অগ্রিবর্ধক | 



নিত্যব্যবহার্য্য কয়েকটী খাগ্। ১৪৪ 

স্পাচ্য নহে। লোণ! মাছ ও শুষ্ক ( শুটকি ) মাছ পূর্ব বাঙ্গালায় 

অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় । ইহারা তাজ। মাছের স্ভা 
ন্থপাচ্য ও পুষ্টিকর নহে। মাছের ডিম পুষ্টিকর ও বলকারক খাস্ত। 
তপসে মাছ গ্রীষ্মকালে আমের সময়ে আমদানি হয় বলিয়া ইহার, 
নাম 118050 951 । ইহ! খাইতে রুচিকর কিস্ত অপেক্ষাকৃত 

গুরুপাক | 

মাছ বা মাংস অধিক সিদ্ধ হইলে উহ্থার মধ্যস্থিত ছানাজাতীয় 

উপাদান জমাট বাধিয়া অধিক কঠিন হইয়া অপেক্ষাকৃত ছুম্পাচ্য 
হয় এবং উহার সারাংশ কিয়ৎপরিমাঁণে জলের সহিত নির্গত হইয়া 
ঘায়। এ জন্য মাছের সহিত উহার ঝোঁলও ভক্ষণ কর! উচিত। 

“মঘৃগুরে। বাতহাদ্ধলে] বৃষ কফকরে! লঘুঃ 1” 

মাগুর মাছ বা তন।শক, বলকর, বৃষ্য, কফজনক ও লঘু । 

“শৃঙ্গীতু বাতশমনী স্নিগ্ধা শ্লেম্ম-প্রকে।পনী । 
রসে তিক্ত! কষায়াচলখা রুচা। স্মতাঃ বুধৈঃ ॥” 

শিঙ্গী মাছ বতপ্রশমক, শ্রিদ্ধ, শ্লেন্সপ্রকোপক, তিক্তকষায়রস, লঘু ও 
রে'চক। 

“ক্ষুদ্রমৎস্যাঃ স্বাছুরস! দে।ষতয় বিনাশনা2। 

লঘুপ।ক। রুচিকর। বলদাস্তে হিত!মতাঃ ॥"" 

কুঞ্জ মৎস্য ব্বাদুরস, তিদোব-নাশক, রুচিকর, লঘুপাক, এবং বলরদ্ধক । 1 

“গু মৎস্য নব! বল ছুর্জর| বিড়বিবন্ধিনঃ ॥* 

শুষ্ক (গুট কি) মৎস্য বলকর, ছুর্জর ও মলবিবন্ধক । 

মত্ভ্বর্গ-ভাবপ্রকাশ 1 



১৪৮ খাছ | 

আমরা সচরাচর অল্প তৈলে মাছ ভাজিয়! থাকি। ইহাতে 
মাছ ঠিক থাকে না। ফুটন্ত ছাঁক। তেলে কাচা মাছ ফেলিয়! দিয়! 

২1৩ মিনিটের মধ্যে উহাকে তুলিয়৷ লইলে মাঁছের সারাংশ কিছুমাত্র 
নষ্ট হয় না এবং উহা! অধিক কঠিন হয় নাঃ সুতরাং মুখরোচক ও 
দ্ুপাচ্য হইয়। থাকে । 

মাছ ব৷ মাংসের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে হইলে উহাকে প্রথমতঃ 

ফুটন্ত জলে কয়েক মিনিটের জন্য ফেলিয়া দিতে হইবে) পরে 
মুছ জালে সিদ্ধ করিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর! উচিত। 

মত্ত ভক্ষণ করিলে বাত হয় না, রাজবল্লভ এই কথা নির্দেশ 
করিয়াছেন ১ 

“ম্ত্ম্তাশিনে। ন বাধস্তে রোগাবাতিসমুস্তব! |” 

পূর্বে অনেকে বিশ্বীস করিতেন যে মাছে বেশী পরিমাণে 
ফস্ফরস্-ঘটিত লবণ থাকে, এজন্ত ষাহারা মন্তিষ্ষ অধিক চালনা 
করেন, মত্ন্ত তাহাদের পক্ষে একটী প্রশস্ত খান্ক। এক্ষণে 
অনেকে এই মন্তের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন 
না। তবেমাছ পুষ্টিকর ও সহজে পরিপাক হয় বলিয়া উহা! 

মস্তিষ্কের পক্ষে ব্লকারী খাগ্ধ। এ দেশে ধাহাদের মানসিক 

পরিশ্রম অধিক অথচ শ।রীরিক পরিশ্রম সামান্ত মাত্র, তাহাদের 

শর্করা ও মাখনজাতীয় খাস্তের পরিমাণ কমাইয়া কিঞ্চিদিধিক 
পরিমাণ মহন্ত; মাঁংসঃ ছানা, ডিম? ছুধ প্রস্ভৃতি ছাঁনাজাতীয় থাস্ত 

গ্রহণ করা উচিত। | 



নিত্যব্যবহাধ্য কয়েকটা খাস । ১৪৯ 

আজকাল টিনের কৌটার মাছ (1107190 731) ) অনেকে 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। বল! বাহুল্য যে তাজা মাছের স্তায় ইহ! 
পুষ্টিকর নহে এবং অনেক সময়ে বিকৃত হইয়া! বিষাক্ত হুইয়! পড়ে। 

তাজা মাছের গা টিপিলে আঙ্গুল বসে না। উহার শরীর 
আড়ুষ্টঃ চক্ষু উজ্জ্বল ও ফুলকে! লাল থাকে এবং উহাতে কোনরূপ 

দরদন্ধ পাঁওয়! যায় না । 
মাংস * ।__মাংসে অস্থি ইত্যাদি হিসাবে শতকরা প্রায় ২*' 

ভাগ বাদ যায় আয়ুর্বেদমতে সকল মাংসই বাঁতহর, বৃংহণ, 
বলপুষ্টিকারক, প্রীতিজনক, গুরু, স্বপ্ত, মধুররস ও মধুর- 
বিপাক। মাংস একটী উতংকৃষ্ট সারবান খাদ্ধ এবং ইহা মুখ- 
রোচক ও উত্তেজক বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্রই ইহার ব্যবহার 
প্রচলিত। রুগ্ন জন্তর মাংসের ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ! 
নিতান্ত শীর্ণ বা অতি স্থলকায় প্রাণীর মাংস উপকারী নহে। মাংস 

শপ জপ 

* “গোষাংসং গুরু ্রিষ্ষং পিত্তপ্নেম্মবিবর্ধনং | 

বৃংহণং বাতন্বদ্ বল্যমপথ্যং পীনসপ্রণুৎ॥” ০ 

গোমাংস অতি গুরুপ।ক. জিষ্ধ, পিত্তললেম্মবর্ধাক+ বৃংহণ, বাতনাশক, বলকর, 

অপধ্য ও গীনস-নাশক। 

“কুকুটো বৃতহণঃ ন্গিগ্ষো। বীর্ষেযাঞ্চোহনিলহৃদ্ গুরুঃ। 

চন্ছূর্যয শুক্রকককৃৎ বলে বৃষ্যঃ কষায়কঃ ॥” 

কুকূটমাংস বৃত্হণ, সরি, উবীর্য্য, বামুন।শক, গুরু, নেত্রহিত, গুক্রকারক, 

কফবর্ধক, ধলপ্রদ, বৃষ্য ও কবায়। 



১৫০ থাচ্য। 

অধিক রক্তবর্ণ বা বেশী ফেকাসে হওয়া উচিত নহে । মাংস টিপিয়া 
নরম বোধ হইলে অথবা উহার কোন স্থানে ঈষৎ সবুজ রং দেখা 
দিলে উহ! বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । তাজ! 

ংস স্থিতিস্থাপক এবং উহাতে কোনকপ দূর্গন্ধ অনুভূত হয় ন1। 

আয়র্ধ্বেদে গোমাংস অপথ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । গরু, 
শুকর প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর মাসে অনেক সময়ে নাঁনাঁবিধ 

“ছাগমাংদং লঘু নি্গং স্বাছুপাকং ডিদেন্থৎ। 

নতিশীতমদ।হি সা।ৎ স্বাঁছু পীনসনাশনং | 

পরং বলকরং রুচাং বুংহুণং বীর্যাবর্ধনম্ ॥” 

ছাগম।ংস লঘু; হ্িগ্ধণ স্বাছুপ।ক, ত্রিদোষদ্ঃ নাতিশীতবীর্য্য, অদাহী, ম্ব।ছুরস, 
পীনসনশক, অতি বলকর, রে।চক, বৃংহণ ও বীর্য্যবদ্ধক | 

“মেবস্য মাংসং পুষ্টোসা।ৎ পি্তশ্লেক্মকরং ॥" 

মেষম।ংস পুষ্ট্রকর, পিস্তশ্লেক্মজনক ও গুরুপ।ক। 

“ম।ংসং নিক্ষ। সিত।গুস্চ্ছাগস্য কফকৃৎ গুরু | 

শ্রেতঃগুদ্ধিকরং বল্যং ম'ংসদং ব।তপিত্তনুৎ ॥" 

নিষ্কাসিতাগ্ড ছাগের অর্থাৎ খাসীর মাংদ কফজনক, গুরুপ।ক, শ্রেতঃ- 

গুদ্ধিকর, বলগ্রদ, মাংসবর্ধাক ও বাতপিত্তনাশক । 

“অজ হতন্য বালস্য মাংসং লধঘূতরং স্বতং । 

হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্টং হুখদং বলদং ভূশমৃ্ ॥”” 

ছ/গশিশুর মাংস অতি লঘুপ।ক, হৃগ্য, জ্বরহর, অতিম্থখকর+ অতি 

বলবর্ধক ও শ্রেষ্ঠ । 

মাংসবর্গ--ভাবপ্রকাশ | 



নিত্যব্যবহাধ্য কয়েকটা খাস । ১৫১ 

কুমির ডিম অথবা বক্্পা-রোগের বীজ নিহিত থাকিতে দেখা যায়। 

এরূপ মাংস ভক্ষণ করিলে এ সকল রোগে আক্রান্ত হইবার 
সম্ভাবনা | মাংস স্কুসিদ্ধ হইলে এই সকল ডিম ও-বীজ নাশ প্রান্ত 

হয়। তরুণ-ছাগ-মাংস আয়র্বেদে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। 

যতদূর জানা গিয়াছে, ছাগ-দাংসে ধক্সা-রোগের বীজ থাকে না, 

স্থতরাং অপর সকল জীবের মাংস অপেক্ষা ছাগ-মাংসের ব্যবহার 

প্রশস্ত । মেষ-মাংস ছাগমাংস অপেক্ষা গুরুপাক ! 

সাধারণতঃ শহম্তভে।জী পক্ষীর মাংস আযুর্ধেদে পণু-মাংন 

অপেক্ষা লঘু কিন্তু বাঁতকর বলিয়! উক্ত হইয়াছে । কুকুট-মাংসে 
ছাঁনাজাতীয় উপাদান অধিক এবং চর্ধি অল্প থাকে । মতগ্তাণী 

পক্ষীগণের মাংন পিন্তকর, বাতপ্স এবং গুরুপাক বলিয়া! নির্দিষ্ট 

হইয়াছে । বৃদ্ধ বাশিশু জীবের মাংস সম্যক পুষ্টিকর বা 
স্বাস্থ্যপ্রদ নহে । মাংসে অধিক চর্ষ্বি থাকিলে স্ুলদেহ ব্যক্তির 

পক্ষে উহ1 নিষিদ্ধ। । 

পলিদ্ধ মাংস? ঝলপান ব। দগ্ধ মাংস অপেক্ষা সহজে পরিপাক 

হইলেও উহ! শেষোক্ত মাংসের ন্যায় সারবান নহে । ঝোল 

বাদ দিয় সিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিলে কতক পরিমাণ সারাংশ 

অযথ। এ হয়। 

ংসের সহিত অধিক ত্বত বা মদল! ব্যবহার করিলে উহ! 
বন গুরুপাঁক হয়। 

মাছ বা! মাংসে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে; তাহার 



১৫২ থাস্য। 

সবন্দোবস্ত করা! উচিত। পাতলা কাপড় বা সুক্ম লৌহজাল- 

নির্মিত আবরণের মধ্যে মাছ, মাংস রাখিলে উহাতে মাছি বসিতে 

পারে না, অথচ উহার চতুর্দিকে বায়ু-সধশালনের কোন ব্যাঘাত 
জন্মে না। 

ডিন্ব।-_ডিত্ব অতি পুষ্টিকর খান্ভ। আরুর্ব্বেদে . পক্গষিডিস্ 
নাতিস্িপ্ধ, বৃষ্য, শ্বাহুপাক, স্বাহুরস; বাতদ্ন, অতি শুক্রজনক ও 

গুরুপাঁক বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে। কাচা ডিম অপেক্ষা অল্প সিদ্ধ 

ডিম সহজে পরিপাক হয় । ডিম বেশী সিদ্ধ করিলে গুরুপাক হয়। 

অনেকের ধারণ] যে হাঁসের ডিম অধিক পরিমাণে খাইলে বাত- 
রোগ উৎপর হয়ঃ মুরগীর ডিমে এই দোষ ঘটে না; এই বিশ্বাসের 
মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। মাছ মাংসে এক 

প্রকার দুষিত পদার্থ (70177 900169 ) থাকে, ডিমে তাহা থাকে 

না। যে সকল খাস্তে পূর্বোক্ত দূষিত পদার্থ .থাকেঃ তাহা বাত- 

রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ । এই কারণে ডিম্ব বাত-রোগীর পক্ষে নিবিদ্ধ 
খাগ্ভ নহে। পচ! ডিমের ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ । 

ডিম ভাল কি ন! দেখিয়া লইতে হুইলে অর্ধসের জলের 
সহিত ১ ছটাক লবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে ডিম ছাড়িয়া দিতে 
হইবে ? যে ডিম ডুবিয়া যাইবে, তাহা বিক্কৃত হয় নাই বলিয়া 

জানিবে। 

ডিমে যথেষ্ট পরিমাণ ছানাজাতীয় ও নিয়া উপাদান 

থাকে । . আমরা! এদেশে ভাত রুটার উপর অধিক নির্ভর করিম! 



নিত্যব্যবহাধ্য কয়েকটা খাস্ভ। ১৫৩ 

থাকি; এরূপ খাস্ভের সহিত ডিম খাঁইলে ছানা! ও মাথন- 
জাতীয় উপাদানের অভাব হয় না। আমাদের দেশে 

ছাত্র-মগ্ডলীর খাস্তের মধ্যে ডিমের অধিক প্রচলন হইলে 

ভাল হয়। 
চাউল *।-_ ইহা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের নিত্য 

ব্যবহার্য্য খাস্ভ। অন্ন অগ্নিকর, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রোচক ও লঘু । 

বঙ্গদেশ, আসাম, উড়্িত্যা ও মান্দ্রাজ প্রদেশবাসীরা ভাঁতঃ মুড়ি, 
চিড়া; খই, চাল্চাজা প্রভৃতি কোন না কোন আকারে প্রত্যহ 
চাউল ব্যবহার করিয়া থাকেন । মুড়ি; চিড়া, খই ভাতের অপেক্ষা 
সারবান খাগ্য । ধাহাদের অবস্থা সচ্ছল নহে, তীহার! মুড়ি+ মটর বা 

ছোলাভাজা৷ ও নারিকেল জলখাবারের জন্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

ইহা তি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা । সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে বাজারের 
খাবারের পরিবর্তে জলখাবাঁরের জগ্ঠ এই ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। 
চাউলের মধ্যে শর্করাজাতীয় ত্রব্যের অংশই অধিক ; ছানাজাতীয় 

মাখনজাতীয় ও লবণজাতীয় উপাদান অল্প পরিমাণে বিস্তমান 

থাকে। এঞ্ন্ত ভাতের সহিত যথাপরিমাণ ডাল, মাছ বা মাংস, 

7 & শশালছে। মধুরা মিগ্ধা বলাবদাবর্চসঃ। 
. কবায়! লখবে! রুচ্যাহমতর্য)। বৃষ্যান্চ বুংহণাঃ। 

অল্লানিলকফাঃ শীতাঃ পিত্বগ্ন৷ মুত্রলাস্তথ। ॥"" 

শালি ধান্য সকল মধুর, কযায়রস, নিগ্ধ, ব্লকর, বন্ধ ও অল্পমলজনক, লঘু" 

পাক, কটি প্রদ, ব্বরহিতঃ বৃষ্য, বৃংহণ, অল্প ব্াত-কফকারক, শীতবীর্য্য, পিত্বত্ন ও 

মুত্রকারক । 



১৫৪ খাগ্ঠ। 

ডিষ্ব, স্বৃত বা তৈল অথবা ছুধ না খাইলে চলে না । আমরা ভাতের 
ফেন ফেলিয়! দিয়া উহার কিয়দংশ সারভাঁগ অযথা পরিত্যাগ করিয়া 
থাকি। আযুর্ধেদে সফেন অন্ন সাধারণ অন্ন অপেক্ষা অধিক 

পুষ্টিকর, গুরু, অরুচ্য ও কফপ্র এবং ভাতের ফেন উষ্ণ ও বিশদ 
অন্নগুণশালী বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে দরিদ্র 

লোকে প্রত্যহ ফেন পুথকৃভাবে গ্রহণ করিয়। থাঁকে। নূতন চাঁউল 

ন্থপাঁচ্য নহে; চাউল অন্ততঃ ছয় মাসের পুরাতন না! হইলে 
উহ ব্যবহার করা উচিত নহে। চাউলের গুণ" এই যে উহা 
সকল প্রকার শ্বেত-সার-ঘটিত খাগ্ভ অপেক্গা সহজে পরিপাচ্য। 

সিদ্ধ ও আতপ চাঁউলের মধ্যে আতপ চাঁউল অধিক পুষ্টিকর । 
“বালাম” চাউল দেশী চাউল অপেক্ষা কিঞ্চদিধিক পুষ্টিকর কিন্ত 

তত মুখরোচক নহে । ূ্ 

“ল[জ।ঃ স্যাম ধুর: শীত লঘবে। দীপনাশ্চ তে। 

্বল্পমূত্রমল| রুক্ষ! বল্যাঃপিত্তকফচ্ছিদঃ | 
ছর্ধ্যতিসারদ।হু।স্্ মেহমেদস্তৃযাপহাঃ ॥"" 

খই মধুররস, শীতবীর্বয, লঘু অন্নিদীপক, অল্পমলমূত্রজনক, রূক্ষ, বলকর, 

পিশ্তকফনাশক এবং বমি-অতিসার-দ।হ-রক্তদুষ্টি-মেদঃ ও তৃষা-প্রশমক । 

*পৃথুক। গুরবে! বাতনাশনাঃ প্লে্সল! অপি । 

সক্ষীর। বৃংহ্ণ। বৃষ্যা বলা। ভিন্নমল।শ্চতে |”, 

পৃথুক ( চিড়। ) গুরুপাক, বাতনাশক ও শ্লেম্মকর ৷ চিপিটক ছুদ্ষের সহিত 

খ।ইলে বৃংহ্ণ, বুষ্য, বলকর ও মলভেদক হয়। 



নিত্যব্যবহার্য্য কয়েকটী খাছ । ১৫৫ 

পূর্ববাঙ্গালা ও রোদ্াই প্রদেশে যে চাউল জন্মে, তাহা অন্ত 
সকল প্রকার চাউল অপেক্ষা অধিক সারবান | 

বেশী ছাট! চাঁউলে লবণ-জাতীয় পদার্থ ও ভাইটামিন্ নিতান্ত 
কম থাকে, এজন্য ইহা সমধিক পুষ্টিকর নহে। ইহা! বেশীদিন বাবহার 
করিলে “বেরিবেরি” নামক এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

দাল *।-__দাল সুসিদ্ধ না হইলে ছুষ্পাচ্য হইয়া! থাকে । দাল 
যত অধিক সিদ্ধ হুইয়! গলিয়! যাইবে, ততই উহা! স্ুপাচ্য হইবে। 

দাল পৃথক্, জলম্পূথক্ থাকিলে উহ! সহজে পরিপাক করা যায় 
ন।। দাল এরূপভাবে সিদ্ধ করিতে হইবে যে উহার মধ্যে একটাও 

বীজ দেখ! যাইবে না। দাল এরূপ ভাবে প্ররস্তত হইলে উহার 
শতকরা ৯২ ভাগ সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। দাল সিদ্ধ করিবার 

* “মুদেগ। রুক্ষ! লঘুগ্রণহী কফপিত্তহরে! হিমঃ। 

্বাছুরল্প।নিলে। নেত্র্যো জ্বরদ্বে। বনজন্তথ। |” 

মুগ রুক্ষ, লঘুপ।ক, মলসংগ্রাহক, কফপিতহর, শীতবীধ্য, স্থাহুরস, অল্প 

বাতজনক, নেহিত ও জ্বরম্্ ৷ 

“ম।যে! গুরুঃ স্ব'ছুপ।কঃ ম্িগ্গো! রুচোহনিল।পহঠ | 

শ্রংসনন্তপ্পণে। বলাঃ শুক্রলে! বুংহণঃ পরঃ ॥ 

ভিন্নমৃত্রমলঃ স্তষ্তো। মেদপিস্তকফপ্রদঃ | 

গুদকীলার্দি তখ।স-পক্তিশুল।নি নাশয়েৎ ॥", 

মংষকলায়, গুরু, ব্বাছুপাক, সিদ্ধ, রুচিজনক, বাতনাশক, শ্ংসন ( রেচন ), 

তর্পণ (তৃপ্তিকর ); বলপ্রদ, ক্রজনক, অতি বুংহ্প, মলমুত্রভেদক, স্তন্যবর্ধক, 
মেদঃপিস্তকফপ্রদ এবং অর্শ;-অর্দিত-শ্বাস ও পক্তিশূলনাশক | 



১৪৬ থাস্য। 

সময় ক্রমাগত ধ,টিয়া দিলে উবার বীজ পৃথক থাকে না। 
দালের সমস্ত খোসা বাদ দিয়া রন্ধন করা উচিত; দালের 
খোসা আমরা পরিপাক করিতে পারি না। মুগের দাল রোগীর 

সুপথ্য। অনেক চিকিৎসকের মতে খেসারির দাল বহুদিন ব্যবহার 

করিলে এক প্রকার বাতব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই 
রোগকে ইংরাজীতে লেখরিজম্ ([.910)5719য) কহে। মসুর 

দালে ছানাজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে ; অপর 
দাল অপেক্ষা মস্ুর। মুগ ও ছোলার দাল অ'ধক সারবান। 

গ্রীষ্মকালে কলাই দালের ব্যবহার প্রশস্ত । 
পাল সিদ্ধ করিবার সময়ে অল্প পরিমাণ গু'ড়া সোড! উহার 

সহ্বিত মিশাইয়া দিলে উহা! সহজে ন্ুসিদ্ধ হয় । 

মাছ ও মাংস অপেক্ষা দালের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান 

অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। বাহারা নিরামিষভোজী, 
তাহাদের পক্ষে রুটা বা! ভাতের সহিত যথাঁপরিমাণ ধালের ব্যবহার 

“মস্গরে। মধুরঃ প!কে সংস্রাহী শীতলো৷ লঘুঃ ॥ ্ 

কফপিত্ত।শ্রজিৎ রুক্ষে! বাতলে! হরন।শনঃ ॥"' 

মস্থুর মধুর পাঁক, মল সংগ্রাহী, শীতল, লঘু রুক্ষ, বাতকর এবং কফপিস্ত- 

রক্ত ও জ্বর-ন।শক | 

আড়কী তুবরারুক্ষ' মধুর] শীতল! লঘুঃ। ্ 

গ্রাহিণী বাতজননী বর্ণ]! পিত্তকফা শ্রজিৎ ॥" 
অড়হর ( আঢ়কী, তুবরী ) কযায়-মধুর-রস, রুক্ষ, শীতবীর্যা, লুঃ মল- 

সংগ্রাহী, বাতজনক, বর্ণকর এবং পিত্তকফ-রক্ত-নাশক। 



নিত্যব্যবহার্যয কয়েকটা খাস্। ১৫৭ 

অবশ্থঠ প্রয়োজনীয় । সাধারণ ভাবে দাল রান্না ব্যতীত ধোকা? বড়া, 
বড়িঃ পাপর; কচুরী; ডালপুরী; পিঠা; সরুচাকৃলিঃ বেশমের প্রস্তত 
বিবিধ সামগ্রী এবং জিলাপি, বদে মিঠাই; মুগের লাড়$ দরবেশ 
প্রভৃতি নান৷ প্রকার রুচিকর খানের আকারে দাল এদেশীয় 

লোকের দ্বার! প্রত্যহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । একই পদার্থ নানা 
আকারে গ্রহণ করিলে তাহাতে অধিক রুচি হয়। দাল ও 

চাঁউল একত্রে সিদ্ধ করিয়া “খিচুড়ি” প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

খিচুড়িতে চাউলের সারাংশ কিছুমাত্র পরিত্যক্ত হয় না। এদেশে 

ভাতের পরিবর্তে “খিচুড়ির” ব্যবহার যত অধিক প্রচলিত হয়ঃ 

“্চনক শীতলো রুঙ্ষঃ পিত্তরক্তকফাপহ;ঃ। 

লঘুঃকধ!য়ে। বিষ্টস্তী বাতলে হ্বরনাশনঃ ॥": 

ছোল! শীতবীর্য রুক্ষ, পিত্তরস্ত-কফনাশক, লঘু, কবায়, ঝিষ্টস্ধী, বংতজনক ও 

জ্বর-নাশক। 

“কলায়ে। মধুরঃ স্বাছুঃ পাকে রুক্ষশ্চশীতলঃ |” 

কলায় (মটর) মধুররস, মধুরবিপাক, রুক্ষ ও শীতল । 

পত্রিপুটো মধুরস্তিক্তত্তবরো! রুক্ষণে।ভূশং । 

কফপিত্হরে! রুচা। গ্রাহক? শীতলত্তথ। ৷ 

কিন্তু খঞ্জত্বপন্গত্বকারী বাতাতিকোপনঃ ॥" 

ত্রিগুট ( খেসারি ) মধুরতিক্ত কবায় রস, অতিরক্ষ, কফপিত্হর, রোচিক, 

মলনংগ্রাহক ও শীতল। কিন্তু ইহা, খঞ্জত্ব এবং পন্গুতাকারক এবং বায়ুর 
অতি প্রকোগক । 



১৫৮ থা । 

ততই মঙ্গলকর? কারণ খিচুড়ি * ডাল ভাতের অপেক্ষা সারবান 
ও মুখরোচক থাগ্ভ। অনেকের ধারণ। খিচুড়ি দুম্পীচ্য খাগ্। 

খিচুড়ি লোভ বশতঃ অধিক পরিমাণে না খাইলে উহা! হুম্পাচ্য 
হয় না। তবে খিচুড়ি অধিক মসলা! ও ঘি মিশ্রিত করিয়। প্রস্তুত 

করা উচিত নহে। 
অধিক দিনের পুরাতন দাল স্থুসিদ্ধ হয় না, স্থতরাং উহা 

স্থপাচ্যও নছে। 

ময়দ]1 আটা ইত্যাদি +।- পশ্চিম অঞ্চলের লোক ভাতের 

পরিবর্তে আটার রুটা ব্যবহার করিয়া থাঁকেন। বঙ্গদেশেও সহরে 

অনেকে রাত্রিতে ময়দা বা আটার রুটা ভক্ষণ করেন। “হাতে 
পরা এস সস সস সস 

* “কৃশর! শক্রলা বলা। গুরু পিত্তকফপ্রদ। 
ছুর্জর। বুদ্ধি দিষন্ত মলমৃত্রকরী স্মৃত, ৪" 

কশর! (খিচুড়ি ) শুক্রজনক, বলকারক, গুরুপাক, পিস্তক ফবন্ধক, দুর্জ্ধর, 
বুদ্ধি প্রদ, বিষ্টভ্তকাবক ও মলমুল ওবর্তক। 

1 “গোধুমো মধুরঃশীতে। বাতপিত্বহরে। গুরু; । 

কফশুভ্রপ্রদে। বল্য; সি সন্ধানকৃৎ সর$ ॥ 

জীবনে। বৃংহণে। বণে। ব্রণ্যে। রুচাঃ স্থিরত্বকৃৎ ॥”" 

গম মধুররস, শীতবীর্য, বাতপিত্বহর, গুরুপ।ক, কফ ক্রপ্রদ, বলকর, শিপ্ব, 

ভগ্রসংযে।জক, সারক, জীবনহিত, বুংহণ, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণহিত, রুচিকর এবং 

দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক । 

ধান্বর্গ__-ভাবপ্রকাশ । 
ময়দার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়+ টি নিন রির হয়, 

তাহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়!ছে-- 



নিত্যব্যবহ্থার্ধ্য কয়েকটা খাস । ১৫৯ 

গড়া” রুটি অপেক্ষা পাঁউরুটা স্থপরিপাঁচ্য । “হাতে গড়া” রুটা যদি 

ভাল করিয়া ভাজা ও সেকা না হয়, তাঁহা হইলে উহার মধ্যে 

শ্বেত-সারের (99:01) ) অনেক দান। অভগ্ন অবস্থায় থাকিয়৷ যায়ঃ 

সুতরাং উহ! ছুম্পাচ্য হয়। লুচি যদি ভালরূপে ভাজা! হয়; তাহা 

হইলে উহা! রুটা অগ্ক্ষো অনেক সময়ে শুপাচ্য হয়, কারণ লুচির 
মধ্যে শ্বেত-সারের দানাগুলি অতুযুষ্ণ ঘ্বৃতে ভাজ! হুইয়৷ পরিপাচ্য 
হইয়া থাকে । তবে লুচির মধ্যে ত্বতৈর অংশ অধিক থাকে বলিয়া 
সাধারণতঃ উহস্রিটী অপেক্ষা ঢম্পাচ্য। স্থলবিশেষে ময়দা অপেক্ষা 

আটার ব্যবহার প্রশস্ত । আটার মধ্যে ভূসি থাকে বলিয়া উহার 
ব্যবহারে কোষ্ঠকাঠিন্য দুরীভূত হয়। উৎকৃষ্ট ময়দা শ্বেতবর্ণ। 
ময়দাতে যত অধিক ভূসি মিশ্রিত থাকে, ততই উহার বর্ণ মলিন 
হয় ও উহা! অপেক্ষাকৃত ছম্পাচ্য হইয়। থাকে । ধাতা-ভাঙ্গ। 

“সন্ত্েহ! স্নেহসিক্তাশ্চ ভক্ষ্যা গোধুম সম্ভব? । 

গুরুবন্তর্পণ। হৃছ্য। বলোপচয়বদ্ধনা ॥"" 

রাজবলভ। 

“তিলে! রসে কটুস্তিকে। মধুরম্ত,বরে। গরু: | 
বিপাকে কটুকব।ছুঃ স্থিদ্ষে ক; কফ|পত্তনুৎ। 

বল); কেস্কো হিমম্পর্শ ভ্ৃচ্যঃ স্তষ্ে। ব্রণেহিতঃ । 

দস্তে(হল্পমুত্রকৃদ্ গ্রাহী বাতত্বোহয়িমতি পরত ॥ "7 

তিল কটু তিক্ত মধুর ও কষায় রস, গুরু, স্বাদুকটুবিপ,ক, স্গিদ্ধ, উফ্বী য, 
কফপিভ্তহর, বলকর, কেশহিত, হিমন্পর্শ, ত্বকৃপ্রসাদক, ভম্যজনক, ব্রণ 



১৩৬ খাস । 

আটাতে ( ৬/17016 17298] 000) কলের ময়দা অপেক্ষা ছানা- 

জাতীয় ও লবণজাতীয় উপাদান কিঞ্চিদধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া 
উহা! ময়দা! অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরুপাক হয়। তবে উহা খাইতে 
ভাল এবং ধীহাদের সহজে মলত্যাগ হয় না, তাহাদের পক্ষে উহা 

উপকারী । কলের ধবধবে শাদা ময়দাতে ভাইটামিন্ থাকে 
ন1, এজন্য কলের ময়দা অপেক্ষ! ধীতীভাঙ্গা আটার ব্যবহার প্রশস্ত । 
জী, ময়দা ও আটা অপেক্ষা অধিকতর স্তপাচ্য বলিয়া রোগীর 
পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 

রুট, ভাত অপেক্ষা! অধিক পুষ্টিকর খাগ্ঠ বলিয়া; ছাত্র।বাঁস- 

সমূহে একবেল! রুটার ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। 
পাপা সপ 0৮ পপ সপ ০৯ 8 এ 

হিতকর, দস্তহিত, অল্পমুত্রফারক, মলাদি-সংগ্রাহক, বাতনাশক, অগ্রিকর ও 

বুদ্ধিগদ । 

যবঃ কবায়ে। মধুরঃ শীতলো! লেখনে মৃছূ: ৷ 
শ্রণেযু তিলবৎ পথ্যো রুক্ষে। মেধাযরিবর্ধনঃ ॥ 
কটুপাকোহনভিয্যন্দী ত্বর্ধ্যে বলকরে। গুরু । 
বহুবাতমলে। বর্ণ স্থ্র্যযকারী চ পিচ্ছিলঃ 
কত্বগাময়শ্লেক্ম পিস্তমেদঃ প্রণাশনঃ ॥ 
পীনসম্বাসকাশোরত্তস্ত লোহ্ততৃট্ প্রন্ুৎ ॥ 

যব কষাঁয় মধুর রস, লীতবীষ্য, লেখন, মৃছ, ব্রণসমুগ্ছে ভতিলবৎ হিতকারী, 

রুক্ষ, মেধা ও অগ্নিবর্ধক, কটুপ।ক, অনভিধ্যন্পী, স্বরহিত, বলকর, গুরুপাক, 

বছুবাত-মলজনক, বর্ণস্থৈরধ্যকারফ, পিচ্ছিল, কণঠরোগ-ত্বগ রোগ-ক্লেম্মপিত্ত 

ও মে প্রণাশক, পীনসঙ্থাস-ফাস-উয়স্তত্ত-রক্ত ছুটি ও পিপাস৷ নিষারক । 

ধান্তবর্গ_ভাবপ্রকাশ। 



নিত্যব্যবহার্য্য কয়েকটী খাস । ১৬১ 

স্থজীর তাল প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া পরে উহাতে রুটা 
প্রস্তুত করিলে উহা! সহজে পরিপাক হয়। রোগীর পক্ষে এই 
প্রণালীতে প্রস্তত রুটার ব্যবহার প্রশস্ত ( পরিশিষ্ট দেখ )। 

যবের ছাতু ময়দা অপেক্ষা হুষ্পাচ/ না হইলেও উহার স্তায় 
মুখরোচক নহে। বার্পির রুটী করিতে হইলে উহার সহিত কিঞ্চিৎ 
ময়দা মিশাইয়া লইতে হয়। বার্পির রুটা ময়দার রুটার ভ্তাঁয় 
খাইতে স্ুম্বাহ নহে । 

তিলের মধ্যে অধিক তৈল থাকে বলিয়া উহ! একটা পুষ্টিকর 
থাগ্ভ। ইহা ভিজাইয়া মাখন ও মিছির সহিত প্রাতে ভক্ষণ 
করিলে অর্শরোগের যন্ত্রণার উপশম হয়। তিল হইতে নানাবিধ 

মুখরোচক মিষ্টান্ন প্রস্তত হইয়া থাকে । তিলের মধ্যে কৃষ্ণ তিলই 
শ্রেষ্ঠ । 

ঘ্বত, তৈল* ইত্যার্দি।_ ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে আমরা 
মাখন, ঘ্বতঃ সরিসা তৈল; তিল তৈল প্রভৃতি মাথনজাতীয় পদার্থ 

শীরীরিঞ্ষ তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্ত খাছ্ের সহিত ব্যবহার 
করিয়! থাকি । এই জাতীয় যাবতীয় পদার্থের মধ্যে মাথন ও 

স্বতই সর্বোৎকৃষ্ট । মাখনের মধ্যে যথেষ্ট ভাইটামিন্ নামক 

* “্।পনং সার্ধপং তৈলং কটুপ।করসং লঘু ॥ 

লেখনং ম্পর্শ-বীর্ষেযাঞং তীক্ষং পিত। শ্রদুষকং ॥ 

কফমেদোহনিলার্শোদ্বং শির; কর্ণ! ময়াপহ* | 

কঙুকুষ্ঠ ক্রিমি শ্বিতরকোঠ ছুষ্টব্রণ প্রচ্থৎ ॥” 

১১ 



১৬২ খাস্ভ। 

পার্থ থাকে ; উদ্িজ্জ তৈলের মধ্যে ইহ।র অভাব দেখিতে পাঁওয়। 

যায়। মাখন, ঘ্বৃতঃ সরিস! তৈল * প্রভৃতি পদার্থে নানাবিধ 

অখাগ্য তৈল ও চর্বি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভেজাল দেওয়! 

হইয়া থাকে । সহর অঞ্চলে বিশুদ্ধ ঘ্বত বা সরিসার তৈল পাওয়া 

দুক্ষর হইয়া উঠিয়াছে। এখন গ্বত এত মহাঘ হইয়াছে যে 
গরীব লোঁকের পক্ষে উহা! সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব। 

স্বতের পরিবর্তে খাটী সরিপা তৈল, তিল তৈল, নারিকেল তৈল, 

চীনা বাঁদামের তৈল হইতে আমরা মাঁখন জাতীর উপাদান সহজে 
এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে সংগ্রহ করিতে পারি। বাংলায় 

সরিস! তৈল, মান্দ্রজে তিল তৈল এবং শ্রিবাঞ্চর, পিংহল প্রভৃতি 

প্রদেশে নারিকেল তৈল খাস্ প্রস্থত করিবার জন্য বহুল পরিমাণে 

বাবহৃত হইয়া! থাকে । উপাদান সম্বন্ধে তের সহিত নারিকেল 

তৈলের অনেক সাদৃশ্ত আছে। চীনা বাদামে যুথষ্ট পরিমাণ 
তৈল বিদ্যমান আছে; ইহার বিস্তৃত ব্যবহার বাঞ্চনীয় । 

তরকারি ।__-তরকারির মধ্যে গোল আলু অতি *উৎকষ্ট 
থাগ্ভ। খোসা ছাড়াইয়! সিদ্ধ করিলে গোল আলুর পুষ্টিগুণের 

হাস হয় এবং উহ! অপেক্ষারুত ছুষ্পাচ্য হইয়া থাকে । খোসা- 

* সর্ষপতৈল অগ্নিদীপক, কটুরন, কটুবিপাঁক, লঘ্ুংলেখন,উষ্ম্পর্শ, উক্কবী্য্য, 

তীক্ষ, পিত্তরক্তদূধক এবং কফ-মেদ:-বায়ু-অর্শ:-শিরঃশুল -কর্ণরোগ-কও-কুষ্ঠ 

কৃমিখির কোঠ ও হুষ্টত্রণ ন!শক। 

তৈলবর্গ_ভাবপ্রকাশ। 



নিত্যব্যবহার্য্য কয়েকটা খাস্ভ। ১৬৩. 

সমেত সিদ্ধ আলু খোসাবিহীন সিদ্ধ আলু অপেক্ষা সহজে পরিপাঁক 
হইয়া থাকে । আলু সিদ্ধ করিয়া পরে উহার খোসা ছাড়াইয়া 
লওয়! উচিত, নচেৎ কাঁচা আলুর খোসার সহিত কিমৎ পরিমাণ 
সার-পদার্থ পরিত্যক্ত হইয়া! যায় । আলু খাইলে স্কর্ভি (5০0 ) 
নামক উৎকট রোগ জন্মে না । 

গোল আলু ব্যতীত ফুলকপি, বাঁধাকপি; বীটপালংঃ বেগুণ, পটোল, 
কুমড়া? লাউ,মূলা; চিচিক্গা, করলা, পিয়াজ, পালং নটে প্রভৃতি শাক, 
মানকচু, ওলঃ সিম, বরবটা, রাঙ্গাআলুঃ কাচা কল?, কাচা পেপে, 

মো! প্রভৃতি নানাবিধ তরকারি * ও শাঁক আমরা নিত্য ব্যবহার 

করিয়া থাঁকি। অধিকাংশ তরকারিতে শতকরা ৯০ হুইতে ৯৫ ভাগ 

ক “কুষ্মাওং বৃংণং বৃষ্যং গুরুপিতাস্রবাতনুৎ। 

বালং পিতাপহং শীতং মধ্যং কফকারকং ॥ 

বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বছু সক্ষ।রং দীপনং লঘু । 

বস্তি শুদ্ধিকরং চেতে। রোগহৎ সববদে।যজিৎ ॥"" 

বৃহণ, বুম্য,' গুরুপাক এবং পিত্তরক্ত-বাতনশক । কচি কুমড়। 

পিত্বনাশক ও শীতবীধ্য। মাঝারি কুমড়া কফকারক | পাঁকা। কুমড়। নাতি- 

শীতবীর্ধ্য, ম্বাছু, সক্ষার, অগ্নিদীপক, লঘুপাঁক, বস্তিগুদ্ধিকর, চিত্ববিকার 

ও সর্ব দোষ নাশক । 

“মিষ্টতুন্বীফলং হৃগ্ঠং পিতক্লেম্মাপহং গুরু | 

বুষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টিবিবর্ধনং | 

মিষ্ট লাউ (অলাবু) হৃগ্, পিতশ্লেশ্মনাশক, গুরু, বৃষা, রুচিকর, ধাতু ও পুষ্টিবর্ধক। 



১৪ খাস্া। 

জঙ্ষ থাকে এবং মাখন ও ছানাজাতীয় উপাদান অত্যন্ত কম থাকে । 

মানকচু, ওল, রাঙ্গাআ'লুঃ আলু কাচা কলা প্রভৃতি তরকারির মধ্যে 
শর্বরাজাতীয় এবং বরবটা, কলাইন্কু'টী, সিম প্রভৃতির যধ্যে 
ছানাজাতীয় উপাদান অধিক থাকে । মানকচুর পালো 

কবিরাজের শোথ রোগে ব্যবহার করেন। কাঁঠালের বীজ একটা 

উতরুষ্ট খাস্ভ। ইহাতে শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ ছানাজাতীয় 
উপাদান আছে। ইহার ব্যবহার অধিকতর বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত 
হওয়া উচিত। তরকারি মাত্রেই লবণজাতীয় উপাদান অধিক 

পরিমাণে থাকে । টাটকা তরকারি অধিক দিন ব্যবহার না করিলে 

স্কর্ভি নামক রোগ উৎপন্ন হয়। টাটকা তরকারি, ফল মুল 
এবং লেবুর রস এই রোগের মভৌষধ । 

“চিচিণ্ডো ব।তপিত্দ্রে। বলা? পখে) রুচিপ্রদঃ ' 

শোধিণোহতিহিতঃ কিঞ্চিদ্ গুণৈ ন্যুনঃ পটোলতঃ ॥"" 

চিচিঙ্গা বাতপিত্তনাশক, বলকর, পথ্য ও রুচিগ্ুদ। শোঁধ-রে।গীর পক্ষে 
তি হিতকর। ইহা পটোল অপেক্ষা গুণে কিঞ্চিৎ নন । 

“কারবেল্সং হিমং ভেঙ্দি লঘুতিভ্তমবাতলং | 

জ্বর পিত্তকফল্রত্বং পাঙুমেহকৃমীন্ হরেৎ। 

তৎগুণ| কাঁরবেল্লী স্যাদ্. বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ ॥” 

ল ;ল। শীতবীর্ধ্য, ভে্ক, লঘু, তিক্তরস, অল্পবাতজনক । ইহ! জ্বরপিত্তকফ- 
*1$-মেহ ও ক্রিমিনাশক । উচ্ছে (কারনেলী ) এই সকল গুণ ধারণ 

ক - € 1 বিশেষ অগনিদীপক ও লঘু। 



নিত্যব্যবহার্য্য কয়েকটা খাত । ১৬৫ 

শাকের মধ্যে আমরা সচরাচর টাঁপানটে, পালং, পুই;ঃ 

কল্মী ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি । আধুর্ধেদে চাপানটে লঘুঃ 
পিত্ত-কফরক্ত-প্রশমক; মলমুত্র-নিঃসাঁরক, রুচিকর এবং অগ্রিদীপক ১ 
পালং বা'তজনক, শ্লেপ্পকর, ভেদক; গুরুপাঁক এবং মদশ্বাস-পিত্তরক্ত 
ও কফনাশক ; পুই নিগ্ধ; শ্লেক্মজনক বাতপিত্ত-নাঁশক, পিচ্ছিলঃ 

নিদ্রাজনক, শুক্রকর; রক্তুপিত্-প্রশমক, বলপ্রদঃ করুচিকারক, 

সৃপথ্য ও তৃপ্তিদায়ক এবং কলনী স্তম্তজনকঃ মধুররস ও শুক্রবর্ধক 
বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । হিংচা ( হেলেঞ্চ| ) শোখ, কুষ্ঠঠ কফ ও 

পিত্ব-নাশক এবং সুশুনি ত্রিদৌধ-নাঁশক, লঘু, স্বাছ, অশ্নিদীপক, 

বৃষ্য ও রোচক বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কচি মুলাশীক তৈলাদি 

প্েহ-পদার্থের সহিত পাক করিলে ত্রিদোষ-নাশক হয় ; ইহা পাচকঃ 
লঘুং রোচক ও উষ্কবীধ্য। পল্তা পিত্বপ্ন, অগ্রিদীপক? পাচকঃ 
লঘুপাক, শ্গিদ্ধঃ বুষ্য, উষ্ণবীর্য্য এবং জবরকাশ ও কৃমি নাশক । 

“মহাকোশাতকী স্িগ্ধ। রক্তপিতানিল।পহ |” 

ধুধুল স্নিগ্ধ এবং রক্তপিভ ও বায়ু নাশক । 

“াজকোশাতকী শীত মধুর! কফবাতল। । 

পিত্তদ্বী দীপনী খবাসব্বর-কাস-কৃমি প্রণুৎ ॥” 

বিজে শীতবীধ্য, মধুররস, কফবাতকর, পিতৃ, অগনিদীপক এবং শ্বাস” 

রকাস ও কুমিনাশক । 

“পটোলং পাচনং হ্ৃদ্ধং বৃষ্যং লখ্নিদ্বীপনং। 
মীন্িদ্ধোকংহত্তি কাসাঞ্ধ জ্র-ফোবত্রয়-কৃম ॥” রি 



১৬৩৬ খান । 

মোচা ক্সিগ্ধ/ মধুর-কষাঁয়রসঃ গুরুপাক, বাতপিত্ত-রস্কপিত্ত 

ও বাত-প্রশমক বলিয়া আযুর্ধেদে বর্ণিত হইয়াছে । 
অনেক সময়ে তরকাঁরির উপর কৃমি, কীট ও তাহাদিগের 

ডম, মাকড়সার জ।ল প্রভৃতি সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়, এজন্য 

রা উত্তমরূপে ধৌত করিয়। রন্ধন কর1 উচিত । 

পটোল পাচক, হাগ্ঠ, বৃধ্য লঘু, অগ্রিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ধবীর্যয এব: কাস রক্ত- 
জর-ত্রিদোষ ও ক্রিমিনাশক । 

“শিশ্বীদ্বয়ঞ্ মধুরং রসে প!কে হিমং গুরু । « 

বল্যং দাহকরং প্রোক্তং ্নেন্মলং বাতপিত্রজিৎ ॥"" 

ছই প্রকার শিম রসে ও পাকে মধুর, শীতবীর্ধ্য, গুরুপাক, বলকর, 

দাহনক, শ্লেম্মবন্ধ'ক ও বাতপিভ-নাশক। 

“শোভাঞ্জন ফলং ন্বাছু কবায়ং কফপিতনুৎ | 

শূল কুষ্ঠ য় খাস গুলাহৃদ্দীপনং পরম্ ৪" 
শজিনাখাড়। ন্বাছু, কষায়, কফপিতহর এবং শুল-কুষ্ঠ-কয়-স্বাস ও গুল্স- 

নাশক ৷ ইহা অতীব অগ্নিদীপক | 

“বুস্তাকং স্বাহু তীক্ষোঞ্চং কটুপাকমপিত্তলম্। 

জ্বর বাত বলাসদ্বং দীপনং শুক্রলং লঘু ॥ 

তন্বালং কফ পিতৃত্বং বুদ্ধং পিতুকরং গুরু ॥" 

বেগুণ ম্থাদু তীক্ষা, উফবীধ্য, কট,পাঁক, ঈষৎ পিতকর, ভ্বর-বাত-কফনাশক, 
জন্নিদীপক,গুরুবন্ধক ও লঘু । কচি বেগুণ কফ-পিতনাশক এবং পাকা বেঙ্গণ 
পিতকর ও গুরু । '"বেগুণ পোড়া" কিঞ্চিৎ গিতকর, কফ-মেদ-বায় ও 

আমনাশক, লঘু ও অগ্নিদদীপক বলিয়। বর্ণিত হইয়।ছে কিন্তু উহ!তে তৈল ও 

লবণ সংঘুক্ত করি । খাইলে উহ! মরিগ্ধ ও গুরুপাক হইয়া থাকে । 



নিত্যবাবহাধ্য কয়েকটা খাছ | ১৬৭ 

তরকারির মধ্যে মটরস্ুটি, সিম, বরবটী প্রভৃতি স্থটিজাতীয় 

তরকারিতে ছাঁনাঁজাতীয় উপাদানের অংশ অধিক থাকে, 
তজ্জন্য এই সকল খাগ্ঠ সমধিক পুষ্টিকর ৷ ইহাদিগের নিত্য ব্যবহার 
প্রশস্ত | 

পল্তাঃ উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তিক্ত উদ্িজ্জ পদার্থ অগ্নি- 
বঙ্দক ও পিভ্ু-নিঃসারক 1 ইহাঁদিগের ব্ণারীতি ব্যবহার পিরি- 
পাঁক-ক্রিয়ার অনুকূল । 

“ভিগিশো রুচিকুদ ভেদী পিতৃশ্লেকসপহঃ স্বৃতঃ ৷ 

স্বশীতে। বাতলে! রুক্ষো মুত্রলশ্চাশ্বারী হরঃ ॥” 

ঢেড়ন রুচিকারক, ভেদক, পিত্তপ্রেম্মন!শক, শীতবীযা, বাতজনক, র-ক্ষ 

মুতকারক ও অশ্মরীহারক । 

“শুরণে! দীপনে! রুক্ষ; কষায়; কঙ্কুৎ কটুঃ। 

বিষ্স্তী বিশদে। রুচাঃ কফার্শ ফুম্তনে!। লঘু? | 

বিশেবষাদর্শসে পণ্য? প্লীহগুল্মবিনাশনঃ ॥"" 

গল অগ্নিদদী পক, রুক্ষ, কষায়, কতুজনক,+ কটু, বিষ্টন্ভী, বিশদ, রোচক, 

কফ ও অর্শেন/শক এবং লঘুপাক। অর্শে/রোগে ইহ। বিশেষ পথা। ইহ! 

প্রীহা ও গুল্সনাশক । 

“আলুকী বলকুৎ স্িগ্ধ গুধর্বা হৎকফনাশিনী । 

বিষ্টস্তকারিণী.তৈলে ললিতাতি রুচিপ্রদ! |” 

সকল প্রকার আলু শীতবীর্যা, বিষ্টন্তী, মধুর রস, গুরুপাঁক, মলমুত্র-নিংসারক, 

রুক্ষ, ছুর্জর, রক্ত-পিতন।শক, কফ।নিলকর, বলগ্রধ বৃষ্য ও অল্পস্তগ্তাবর্ধাক | 



১৬৮ খাস । 

কাচা! পেঁগেঃ মাছ মাংস প্রভৃতি ছানাঁজতীয় খাগ্ের 

পরিপাকের সবিশেষ সহায়তা করে । কি! পেঁপের মধ্যে প্যাপেন 
(80910. ) নামক এক প্রকার পাঁচক পদার্থ অবস্থিতি করে। 

তেঁতুল, লেবু প্রভৃতি অয় পদার্থ প্রতাহ অল্প পরিমাণে ব্যবহার 
করা উচিত। ইহার্দিগের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথ! পূর্বে বল! 
হইয়াছে । 

ফল *।-_-এদেশে পতুভেদে নানাবিধ লুম্বাছ ফল জন্মিয়া 
থাকে । ফল যথারীতি ভক্ষণ করিলে রক্ত শোধিত্ হয়। কতক- 

গুলি ফলের মধ্যে চিনি অধিক পরিমাণে থাঁকে ; সাধারণতঃ এই 
সকল ফল পুষ্টকর খছ্য বলিয়। পরিগণিত । ফলের মধ্যে অস্ত 

ও লবণজাতীয় পদার্থ ল্লাধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে; ফল 
থাইলে রক্তের ক্ষার ধন্ম (1821101 ) যথারীতি রক্ষিত 

“মহৎ তদেব রুক্ষোফং গুরুদো বত্রয় প্রদং | 

স্নেহসিদ্ধং তদেব স্য।ৎ দোবত্রয় বিনাশনং ॥" 

বৃহৎ মুল! রুক্ষ উক্ণবীষ্য ও ত্রিদোষজনক কিন্তু তাং। তৈলাদি স্নেহ- 

পদার্থের সহিত সিদ্ধ করিলে ত্রিদেষ নাশ করিয়। থাকে । 

“মণকঃ শোথহাচ্ছীত: পিত্তরকহরে! লঘু; । 
মানকচু শোখনাশক, শীতবীর্ষ। পিস্তরক্তহর ও লঘু । 

শাকবর্শ-- ভাব প্রকাশ। 

ক. “আম্রং বালং বধায়।য়ং রচ্যং মারুতপিত্তকৎ। 
তরুণন্ত তদতায়ং রুক্ষং দে।যত্রয়অকৃৎ ॥” 



নিত্যব্যবহথার্য্য কয়েকটা খাস । ১৬৯ 

হয়। আতর ফলের রাজা, পুষ্টিকর, বলকর ও মুখরোচক । 
কমল! লেবুঃ বাতাবি লেবু, পাতি লেবু, কাগ.জি লেবুঃ বেল, 

পঁপেঃ আনারস, কালজাম, কাচা ও পাক? আম, আপেল, 

বেদানা, আঙ্গুর, ডালিম প্রভৃতি ফল উৎকৃষ্ট রক্ত-শোধক 
ও স্কতি-রোগ নিবারক। কাঠাল সারবান খাগ্ভ হইলেও 

অপেক্ষাকৃত ছম্পাচ্য। আনারস অতি উপাদেয় পদার্থ; ইহ 

থান্ঘ-পরিপাকের সহায়তা করে। কাঁচা বেল রোগবিশেষে 

উৎকুষ্ট পথ্য; *পাঁকা বেল উৎকৃণ্ট সারবান খাগ্ভ এবং 

কোষ্ঠকাঠিন্ত দূর করে। কলা! পুষ্টিকর খাছ কিস্ত অপেক্ষাকৃত 
গুরুপাক। আপেল একটা উৎকৃষ্ট ফল। 

কচি আম বধায়, অম্নরস, রোচক ও বাতপিত্ত-কারক । তরুণ আস 

অতি অয় রস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্ত-দুষক । 

“পকৃস্তং মধুরং বুষ)ং শ্লিগ্ধং বলহ্খ প্রদং | 

গুরু বাতহরং হৃদ্যং বর্যং শীতমপিত্লম্। 

কষায়ান্রসং বহিশ্লেম্ম-শুত্র-বিবদ্ধনং ৪” 

হুপক্ক আত্ম মধুররস+ বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বলকর, সখ প্রদ গুরুপাক, বাতহর, 
হাস্য, বর্ণ হিত, শীতবীর্য্য, অপত্ুল (ঈষৎ পিত্তজনক), কঘ।য়।নুরস এবং অগ্নিলেদ্ম- 

শুক্র-বিবর্ধক । 

“গনসং শী।তলং পৰ্ং স্সিপ্ধং পিস্তানিল।পহ্ম্ । 

তর্পণং বৃংহণং হ্বাহু মাংসলং প্লেম্মলং ভূশং ॥ 

বল্যং গুক্তগুদং হস্তি রক্তপিততক্ষতব্রণ ন্ ।” 



১৭৩ খাছ । 

ফল কীঁচা থাঁকিলে বা বেশী পাঁকিয়! “মজিয়া” গেলে উহ! 
ভক্ষণ করা উচিত নহে; এরূপ ফল খাইলে উদরাময় রোগ 

জন্মিবার সম্ভাবনা । 

নারিকেল বেশ পুষ্টিকর থা! ঝুনা নারিকেলের মধ্যে শতকরা 
৫ ভাগ ছানাজাতীয়, ৩৬ ভাগ মাখন জাতীয় এবং ৮২ ভাঁগ 

শর্করাজাতীয় উপাদান আছে। পূর্বে এদেশে নারিকেল হইতে 
নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত হইত ; এখন নারিকেলের ব্যবহার কমিয়! 

গিয়াছে । নারিকেলের সন্দেশ বাঁজারের "খাবার অগেক্ষ 

অনেকাংশে উৎকৃষ্ট । নারিকেল সস্তা অথচ পুষ্টি-গুণসম্পন্ন | 
গরীব লোকে ঘি ব্যবহার করিতে পারে নাঃ নারিকেল ব্যবহার 

করিলে উহার মধ্যে যে তৈল থাঁকে, তাহার দ্বারা ঘ্বতের অভাব 

দুর হয়। নারিকেল হইতে মুখরোচক অথচ পুষ্টিকর নানাবিধ 

পাক! কাঠাল শীতবীধ্য, নিগ্ধ, বাঁতপিত্তনাশক, তৃপ্তিকর, বুংহখ, স্বাছ, 

মাংসবর্দক, অত্যন্ত শ্লেম্মজনক, শুক্রঙ্দ এবং রক্তপিত্-ক্ষত ও ব্রগনাশক। 

“আমং তদেব বিষ্সস্তী বাতলং তুবরং গুরু । 

দ।হকৃৎ মধুরং বল্যং কফমেদোবিবন্ধনম্ ॥ 

পনসোড়ুত বীজানি বৃষ্যাণি মধুরাণিচ । 

গুরুণি বন্ধবিটকানি হৃষ্টমুত্রানি সংবদেৎ |”, 

ইচড় (কীঁচ। কাঠাল) ঝিষ্টভী, বাতবর্ধক, কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, 

দ্লাহজনক, বলফারক এবং কফ ও মেদোবর্ধক। 

কীঠালের বীজ বৃষ্য, মধুর, গুরুপাক, মলবিবন্ধক ও মুত্র-নিঃসারক | 



নিত্যব্যবহার্য্য কয়েকটী খান । ১৭১ 

ব্যঞ্জন ও পিষ্টক প্রস্তুত করা যাইতে পাঁরে। নারিকেলের অধিক 
পরিমাণে প্রচলন একান্ত আবশ্তক। 

ফলের মধ্যে বাদাম* কলসী খেজুর; আখরোট প্রভৃতি শু 
ফল অতিশয় পুষ্টিকর 1? বাদামের মধ্যে ছানা ও মাখন জাতীয় 
উপাদান অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে। আমাদের দেশের 

“পালোয়ানের৷” অল্লাধিক বাদাম প্রত্যহ খাগ্যরূপে ব্যবহার করিয় 

থাঁকে। ধীহারা নিরামিষাশী, তাঁহাদের বাদাম বাবহাঁর কর! 
কর্তব্য। চীনা বাদাম একটী উৎকুষ্ট পুষ্টিকর খগ্য। আঁমরা পেটের 
অস্থথ হইবে বলিয়! ভয়ে বাঁলকবালিকাদিগকে চীনা বাদাম খাঁইতে 
দিই না। চীনা বাদাম অধিক না! খাইলে কোন অন্তুখ হয় ন1; 

“মোচাফলং ব্বাছু শীতং বিশ্টস্ভীকফকৃৎ গুরু | 

নিগ্ধং পিতাঅ্রতূট্ দাহক্ষত ক্ষয় সমীরজিৎ ॥ 

পন্ধং স্বাছু হিমং পাকে স্বাছু বৃষ্যঞ্চ বৃংহুণম্ । 

ক্ষুতভূঙ! নেত্রগদ হন্মেহঘ্বং রুচিমাংসকৃণ ॥" 

কদলী শ্বাহু, শীতবীর্য্য, বিষ্টস্তী, কফকর, গুরুপাঁক, স্রিপ্কা এবং পিশ্করত. 

্ষতক্ষয় ও বায নাশক । 

পাক। কল! স্বাহুরস, স্বহুবিপাক, শীতবীষ্য, বৃষ), বুংহণ, ক্ষুধ!-হুফ।.নের 

রোগ ও মেহুনাশক, রুচিঅজনক ও মাংসবর্ধক । 

“নারিকেল ফলং শীতং দুর্জরং বস্তিশোধনং । 

বিউ্ছি বৃংহণং বল্যং বাতপিস্ত শ্রদাহনুৎ ॥ 

বিশেষতঃ কোমল নারিকেলং নিহন্তি পিত্তজ্বর দোষান্। 

তদেব জীর্ণং গুরুপিত্তকারি বিদবাহি বিষ্টদ্তি মতং ভিবগ.ভিঃ ॥ 



১৭২ খাস । 

ইহাতে শতকরা প্রায় ৩* ভাগ ছানাজাতীয়, ৪২ ভাগ মাঁখন- 
জাতীয় এবং ১৮ ভাগ মাত্র শর্করা-জাতীয় উপাদান আছে; এজস্ঠি 

এই খাস বহুমুত্র-রোগীর পক্ষে ভাত, রুটা, ডাল অপেক্ষা প্রশস্ত । 
চীন! বাদাম চিনিতে পাঁক করিয়া লইলে একটী অতি পুষ্টিকর ও 

মুখরোচক থাগ্ প্রস্তুত হয়। পেস্তার মধ্যে তৈলের ভাগ অধিক 

থাকে, এজন্য ইহ! সারবান খাগ্য হইলেও ছুষ্পাচ্য । মনকা ও 

কিসমিস শ্পাচ্য ও বঙ্গকারক খাগ্ভ। ইহাদ্িগের ব্যবহারে 
কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। 

কীচাকল! হইতে ময়দার হ্যায় এক প্রকার পুষ্টিকর পালো! 

প্রস্তুত হইয়া! থাকে; উক্ত পালোর রুট স্থপ!চ্য কিন্তু মুখরুচি- 
কর নহে। মানকচুর পাঁলো রোগ বিশেষে উৎকৃষ্ট পথ্য। 

পপ ৩ পোপ 1:৯৯ শপ পা ৫৯ ওপার পপ পপ পা | পলা 

প্তস্যান্তঃ শীতলং হ্যাং দীপনং শুক্রলং লঘু। 

পিপাস! পিত্ৃজিৎ স্বাছু বস্তিশ্ুদ্ধিকরং পরং ॥"" 

নারিকেল শীতবীধ্য, ছপ্পাচ্য, বস্তিশোধক, ঝি্ুসি, বুংহণ, বলকর, বাত- 
পিতত-রক্ত ও দাহনাশক । 

বিশেষতঃ কোমল নারিকেল পিতৃঙ্বর ও পিতৃহুষ্টি নাশক । 

পাক' নারিফেল গুরুপ।ক, পিত্তকরি, বিদাহি গ ঝিষ্ুস্তি | 

নারিকেলের জল শীতল, হৃছ্য, অগ্মিদীপক, শুকজনক, লঘু, পিপাসা ও 

পিত্তনাশক, শ্বাছু ও বন্তিষ্দ্ধিক।রক । 

“কালিন্দং গ্রাহি দৃকৃপিত্তগুত্রহৃচ্ছীতলং গুরু । 

পরুস্ত সোয়ং সক্ষারং পিস্তলং কফ বাতজিৎ ॥"" 

তরমুজ (কালিন্দ) মল-সংগ্রাহক, দৃষ্টি-পিস্ত ও শুক্রনাশক, শীতল ৩ 
গুরুপাক। পাক! তরমুজ উকনীর্ধ্য, সক্ষার, পিত্জনক ও কফবাত-প্রশমক ; 



নিত্যব্যবহা্য কয়েকটা খাছ । ১৭৩ 

তরকারির ন্যায় ফলও উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া ভক্ষণ 
করা উচিত নহে। 

ইংরাজের' প্রাতে ও মধ্যান্নে ফল-ভক্ষণ প্রশস্ত মনে করেন,” 
কিন্ধ আমাদের দেশে অপরান্ধে ফল-ভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে 

অন্ককুল বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে । রাত্রে ফলাহার আমাদের 

দেশে প্রচলিত কিন্তু ইংরাজের। সন্ধ্যার পর কোনরূপ ফল ভোজন 
করিতে সবিশেষ সম্কচিত হন। বোধ হয় শীত ও গ্রীন্ম-প্রধা্ 
দেশভেদে এইক্সর্প ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে । 

“ত্রপুসং লঘু নীলঞ্চ নবং তৃট রুমদাহজিৎ। 
স্বাছু পি্তাপহং শীতং রক্তপিত্তহরং পরম্ ॥", 

নীলবর্ণ কচি শস! স্শীতল, লঘু তৃষণাক্লাস্তি-দাহনাশক, স্বাদ, পিত্তনাশক, 

শীতবীর্য ও রক্তপিত্তহর | 
“পককং তালফলং পিত্তরস্ত প্লেম্ম বিবর্ধনং। 

ছুর্জারং বহুমূত্রঞচ তন্দ্রাভিযান্দ শুক্রদং &" 
পাক! তাল পিত্তরক্ত ও শলেঁম্মবদ্ধক, দুর্জ্বর, বহুমূত্রকর, তন্ত্রা অভিষ্যন্দ ও 

শুক্রপ্রদ । 

“বালং বিশ্বফলং গ্রাহি দীপনং পাঁচনং কটু । 

কষ।য়োফং লু স্বিপ্ধং তিক্তং বাতকফাপহং ॥ 

পককং ওর ত্রিদোষং স্যাৎ ছুর্জরং পুতিমারুতম। 

বিদাহি বিষ্টস্তকরং মধুরং বহিমান্থাকৃৎ॥” 

কচি বেল মল-সংগ্রাহী, আম্নদীপক, পাচক, কটু-কধান্ন-তিস্তবস, উ্ৰীর্যয, 
লথ' নিদ্ধ ও বাতঙ্গেম্নাশক । 



১৭৪ খাছ | 

নানাজাতীয় ফল চিনির রসে সিদ্ধ হইয়া “মোরব্ব” প্রস্তত 

হইয়। থাকে । 
মোরব্বা মুখরোচক কিন্তু টাটকা ফলের ন্তায় গুণসম্পর 

নহে। টাটকা ফলের অভাবে মোরব্বার ব্যবহার প্রশস্ত । 

টিনের কৌটা করিয়! বিদেশ হইতে নানাবিধ তরকারি ও 
ফলের (72795927590. 59261210199 2110 2ি01ট ) আমদানি 

হইতেছে। অবশ্ঠ ইহারা গুণে টাটুকা জব্যের সহিত কখনই সমতুল্য 
হইতে পারে না। সময়ে সময়ে নিষাক্ত সবুজ রং টাটকা 
তরকারির স্বাভাবিক বর্ণ রক্ষিত হইবার উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত হয় 
ব্লিয়। “টিনের তরকারির” ব্যবহরে শরীরে অসুস্থতার লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়াছে। 

পাকা বেল গুরু'পাক, ত্রিদে'ষজনক, দুর্ভর, পুতিযুকর, বিদাহী, 

বিষ্টন্তকর, মধুর ও অগ্নিমান্দ্যকারক । 

ভ্বাবমিশ্র বলেন বে অপর ঘে কোন ফল পরিপকাবস্থায় অধিক গুণকর, 

কিন্তু বিব সেরূপ নহে। বিলের অপরু (কচি ) ফলই অধিক গুণকর । 

“শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাছু গুরুবৃষ) কঘায়কং। 
গাহি শক্রানিল ল্েম্ প্রদং পিতৃম্বদাহনুৎ ||" 

শিক্ষেড়া ব। পানিফল শীতবীধ্য, স্বাছু, কথায়, গুরুপক, বৃষ্য, মল-নংগ্রাহক, 

গুক্রব।ত ও গ্নেম্নকর এবং পিত্বরক্ত ও দ্বাহনাশক । 

“অনিকায়! গুরুবণাতহরী পিত্তকফাম্রকৎ। 

পরু। তু দীপনী রুক্ষ! সরোফা৷ কফবাতন্থৃৎ ॥' 



নিত্যব্যবহার্ধা কয়েকটা খাছ । ১৭৫ 

আমাদের দেশে নানাবিধ উপাদেয় ফল যেরূপ প্রচুর পরি- 
মাণে জন্মিয়া থাকে, তাহাতে সেই সকল ফলের মোরব্বা ও 

চাটনি এবং উহা্দিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে অবিকৃতা বস্থায় 
পপ | এট ররর 

তেঁতুল অগ্নরস, গুরু, বাতনাশক এবং পিত-কফ ও রততদুষ্টি নাশক । পাকা 

তেতুল অগ্নিদীপক, রুক্ষ, স'রক, উষ্ণবীধ্য ও কফ-বাত-নাশক। 

"দ্রাক্ষ। পর! সর। শীত! চক্ষুষ্। বৃংহ্ণী গুরু? | 

স্বাছু পাকরস। ব্বধ্য! তুবর। স্টমূত্রবিটু ॥। 

কোষ্ঠ মারুনকৃদ্ বৃষ্য। কফপুষ্টি-রুচি-প্রদ। । 

হস্তি তৃষ্ণাজ্বর-শ্বাস-বাতবাতাশ্র কামল।ঃ || 

কৃচ্ছ।শ্রপিত্ত সংমোহ দাহশোধমদত্যর।ন্। 

আমাম্বল্লগুণ। গুবর্বী সৈবাসর। রক্তপিত্তকৃৎ ॥।". 
পাকা আঙ্গুর সারক, শীতবীর্ধ্য, নে রহিত, বৃংহণ, গুরু, স্থাদুরস ও স্ব।দুপাক, 

স্বরহিত, কমায়, মলমূণ-নিঃনারক, কোষ্ঠটবাতকারক, বৃধ্য, কক পুষ্টি ও 

রচিপ্রদ্দ এবং ইহা তৃষ্ণা, জ্বর, খ।স, বাত, বাতরক্ত, কামল!, মুত্রকৃচ্ছ , 

পিস্তরক্ত, মুচ্ছ1, দাহ, শোধ মদাত্যয় নাশ করে। অপরু গ্রাক্ষ। পক দ্রাক্ষ, 

অপেক্ষ। স্বল্পগুণ ; ইহ গুরুপ।ক, অন্নরন ও রক্তপিত্জনক । 

“পিশুখর্জুরিক! ত্বন্। সাদেশে পশ্চিমে ভনেৎ। 
থজ্ছুরী গোস্তনাকার! পরদীপাদদিহা! গত। ॥। 

খঙ্জ্ুরী ক্রিতয়ং শীতং মধুরং রসপাকয়ে!ঃ | 

মিপ্ধং রূচিকরং হ্ছ্ং ক্ষত ক্ষয়করং গুরু ॥। 

তর্পনং রক্তপিত্তপ্নং পুষ্টিবিষ্টস্ গুক্রদং ৷ 

কোষ্ঠ মারুতহৃঘল্যং বাস্তি বাতকফাপহং || 

জ্বরাতিদার ক্ষুতৃফ' কাশশ্বাস নিবারকং। 

মদমুচ্ছ |মরুৎপিত-মগ্যে।ত্ত,তগদাত্তরুৎ ॥”" 



১৭৬ থাছ্। 

রক্ষা করিয়। বিদেশে রপ্তানি করিলে একটা উৎকৃষ্ট লাভবান 

ব্যবসার সৃষ্টি হইতে পাঁরে। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের স্থানে 

স্থানে এই ব্যবসার হুত্রপাত হইয়াছে। 

পিও-থক্ুর পন্চিমদেশে জন্মে, দেখিতে গোস্তনাকা'র ; এই খঙ্জর অন্ত ঘীপ 
হইতে এদেশে আসিয়।ছে । ত্রিবিধ থঙ্ঘবরই শীতবীধা, মধুররস ও মধুরবিপাক, 

নিক, রুচিকর, হয, ক্ষত ও ক্ষয়নশক, গুরূপাক, তুপ্তিজনক; রক্তপিত, 
পুষ্টিকর, বিষ্রভী, গুর্রপ্রদ, কোষ্ঠবা যূপ্রশমক, বলকর এবং বমি-বাতকফজর- 
অতিসার ক্ষুধা-তৃষ্ণ।-কাস-শ্বীস-মদ-সুচ্ছ1-বাঁত-পিত্ত মদ্যজীত রোগন।শক । 

“বাতা উষ্ণ; হুম্সিদ্ধে। বাতদ্রঃশুক্রকৃদ্ গুরুঃ।” 

বাদাম উষ্ণবী্য্য হন্রিগ্ধ, ব।তদ্ব, শুক্রপ্রদ ও গুরু। 

পনিথুকং কৃমিসমূহ নাশনং তীক্ষময়মূদর গুহা প্হং। 

বতপিত্বকফশুলিনে হিতং কষ্টনষ্টরূচিরোচন" পরং ॥ 

তিদোষ বহিক্ষয় বাতরোগ নিপীড়িতান।ং বিষ-বিহ্বলান।যৃ। 

মন্মানলে বন্ধগুদে গ্রদেয়ং বিশচিকায়াং মুনয়ে! বদন্তি | 

নিম্বক (পাতি বা কাগজি লেবু) কৃমিদমুহন।শক, অল্প ও উদরগ্রহ (উদর- 
ব্যথা) প্রশমক ॥ ইহ| বাতপিত্তকফজনিত শুলরোগীদিগের হিতকর | বাহার 

কষ্ঠরুচি বা নষ্টরুচি, তাহাদের পক্ষে ইহা! পরম রোচক । ত্রিদোয-অগ়ি এবং 

বাতরে।গে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের এবং বিষবিহ্বল খ্্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ইহ] প্রদেয় । 

অগ্নিমান্দ্ে, বন্ধগুদ,রেো!গে ও বিশ্চিকায় নিম্থুক এযোজ্য। 

ফল বর্গ__ভাবপ্রকাশ। 



ত্যব্যবহার্্য কয়েকটা খাগ্ভ। ১৭৭ 

শিষ্টাক্স ।__ঘ্বতপক মিষ্টান্ন মাত্রেই গুরুপাক। বাঁজারের 
মিষ্টান্ন সচরাচর অতি জঘন্য ঘ্বতের দ্বার! প্রস্তত হইয়া থাকে। 

বাজারের খাবার খাইয়া অনেকেরই অম্বলের পীড়ার ক্ষত্রপাত 
হয়। আজকাল কাঁচের আল্মারির ব্যবস্থা হইলেও বাজারের 
থাবার সাধারণতঃ যেরূপ ভাবে রক্ষিত হয়ঃ তাহাতে উনার 

উপর মাছি বপিয়া ও রাস্তার থুলি পড়িয়া উহ।র দ্বারা বিবিধ 
ক্রামক রোগের বিস্তৃতির সম্ভ।বনা। নারিকেলের সন্দেশ 

পুষ্টিকর অথচ খাইলে অন্থল হয় না। মিষ্টাননের মধ্যে ভাল 

সন্দেশ এবং রসগৌল। অতি সারবান খাস্ভ। রসগোলায় মিষ্টের 

ভাগ অধিক থ।কে ; দন্দেশ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ সাঁর- 

বান মিষ্টান্ন । ভাল সন্দেশের মধ্যে দেহপোষপোপযোগী যাবতীয় 
সারপদার্থ ব্থেঈ পরিনাণে বিগ্মান থাকে । নারিকেলের শস্য 

হইতে প্রস্তত বিবিধ মিষ্টান্ন নির্দোষ, পুদ্টিকর ও অপেক্ষাকৃত 

সম্ভ!। 



(১০) 

খানের পপ্লিপাকের সময় ও পরিপাচ্যতা। 

কোন একটী খাগ্ভ কত সময়ে পরিপাক প্রা হয়, তাহার 

একটি তালিক! নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 

থা । ূ পরিপাকের সময়। 

সিদ্ধ মাছ ... .... ১ই হইতে সম ঘণ্টা। 
ব্ মেষ-মাংস ৮. ৩ 
রোষ্ট এ ১৮: ৩ হইতে ৩ এ 
সিদ্ধ গো-মাংস ২০০ ৩ ” 
রোষ্ট, এ ১. শহইনেে ৪ 

্ডী শুকর-মাঁংস € ৮ 

ুগধ রঃ হার 
পক্ষী-মাংদ -.- ০ 1 হই হইতে ৪ 
অল্প সিদ্ধ ডিম ৫১ র্ 

কাচা ডিম **- দিলি ৮ 

বেণী সিদ্ধ এ... .. 1 ৩ হইতে ৩২ ? 
পনির ৫ ১.১: ৩হইত্তে ৪ চি 

আলু ০০. ১০১1 ২২ হইতে ৩২ 



পরিপাকের সময় ও পরিপাচ্যত৷ ১৭৯ 

থান । পরিপাকের সময় 

বাধাকপি ৰ ৩২ হইতে ৪ ঘণ্টা। 

মূলা? গাজর প্রভৃতি | ৩ হইতে ৪ £5 

আপেল ট ৷ ৩ হইতে ৪ 

ভাত ৪ ১. |১ হইতে ২ এ 

সাগুদানা *** ৪ ১ হইতে ২ 

টেপিওক। ১ হইতে ২ রা 

পাউরুটা ৩ হইতে ৪ রি 

দাল ৩ হইতে ৪ রা 
স্পাই ০ উপ শপ সস ও পপ এরাই রত 

আমরা সচরাচর নানাবিধ খাগ্ভসামগ্রী একত্রে ভোজন করিয়! 

থাকি। ভাত, লুচি বা রুটি, দাল, মাছ, মাংস, তরকারি, 
ছপ্ধ বা দধি? মিষ্টান্ন প্রভৃতি পদার্থ একত্র করিয়া পূর্ণ আহার 
করিলে উহা! পরিপাক হইতে ন্যুনকল্পে ৫৬ ঘণ্টা সময়ের 
প্রয়োজন হয়। পরিপাক হইবার পর আমাশয়কে অন্ততঃ ১ 
ঘণ্টা কাল বিশ্রাম দিয়! পুনরায় ভোজন করা উচিত। স্থৃতরাঁং 
পূর্ণ ভোজনের পর অন্ততঃ ছয় ঘণ্টার মধ্যে কোন খাস্ঘ গ্রহণ 
করা উচিত নহে। 

আমাদিগের খাস্ভসামগ্রীর মধ্যে যে চারিজাতীয় উপাদান 
আছে, সেইগুলি আমরা সমপরিমাণে সকল খাস্ হইতে আহরণ 



১৯৮৩ খাদ্য । 

করিতে সমর্থহই না এবং খান্ের গ্রকারভেদে একই জাতাঁয় 
উপাদান অপেক্ষাকৃত স্থপাচা ব' ছুষ্পাচ্য হইয়া থাকে । কয়েকটা 

নিত্য ব্যবহাধ্য খ্বগ্সামগ্রী হইতে আমরা শতকরা কত পরিশীণ 

বিভিন্নজাতীয় উপাদ।ন পরিপাক করিতে সমর্থ হই, তাঁহা নিম্ন- 
লিখিত তালিকায় প্রদর্শিত হইল £-- 

১৩৩ ভাগের পরিপাচ্য অংশ। 
সপ সপ শপ শিস শশী পি শে শশীশীপ 

খাছ্য। ছানাজাতীর ্  মাখন্জ।তীর  শর্করানধাতীয় লবণজ|তা 

| উপাদান। | উপাদান। ; উপাদান। | উপাদান 

মাংস র ৯৭ ৯৫ | রা ৮২. া | 
মহন্ত র ৯৭ ন৫ ০ ডি 

ডন্ব ূ ৯৭ ৯৫... ৰ ৮ই 

হ্্ ৮৮১৪৩ ৮৮-77-৯০৩৩ ূ ১০৩ | ৬০) 

গ1উরুটা ৃ 
(1771) ই | তি, 2 জি রী 
এ (9192) | ৬৮৭৮ 1 ৬৮7৭৮ 1৮৯ র ৬৪ 

চাউল ৮৪ ৮৪ ৯৯) ৮৫ 

দাল (6০93) ৮৩ রি ূ ৯৬ ৮ 

৯৬ ূ ৯২ ৮৪ 

নর ৯৮. | 



পরিপাকের সময় ও পরিপাচ্যতা । ১৮১ 

উপরোক্ত তাঁলিকা দৃষ্টে জান] যাঁয় যে মত্ম্ত; মাংস ডিম্ব ও 
দুপ্ধের মধ্যে যে ছানাজাতীয় উপাদান আছে, তাহা! অভ্ান্ত 

সকল প্রকার খান্তস্থিত ছানাজাতীয় উপাদান “অপেক্ষা সহজে 

পরিপাচ্য ও সংগ্রহণীয়। পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য অপেক্ষা শিশুগণ 
দুপ্ধস্থিত ছানাজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে (এমন কি সমুদয় 

ংশ) পরিপাক করিতে সক্ষম। তবে এই তালিক! দেখিয়। সর্ব 
সাধারণের জন্ত একটা মাত্র নিয়ম বিধিবদ্ধ করা সঙ্গত নহে, 

কারণ ইহা অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, একই খাস্ 
সকলের পক্ষে সমান পরিপাচ্য নহে । কোন থাগ্য এক জনের 

পক্ষে স্ুপাঁচ্য হইলেও অপরের পক্ষে অনেক সময়ে উহা ছষ্পাচ্চ 

হইয়। থাকে । 



(১১) 

বন্ধন । 

রন্ধন ও তদান্থসঙ্গিক অন্ঠান্ত বিষয় সম্বন্ধে হই একটী কথা 

ব্লিবর ইচ্ছ। করি। 

১। রন্ধন দ্বারা খাগ্-দ্রব্য সিদ্ধ হইয়! নরম হয় এবং 

পরিপাকের উপযোগী হয়। চাউল: দাল, ময়দ1১ আটা প্রভৃতি 
উদ্ভিজ্জ থাছ্যের মধ্যে শ্বেতসার (১৮৪০৮ ) নামক যে পদার্থ 
থাকে, রন্ধন করিলে উহার কোষ গুলি উত্তাপ সংযোগে বিদীর্ণ 

হইয়! স্তপাচ্য হয়। রন্ধন দ্বারা নাংসাঁদি আমিষ খাছ্যের মধ্যে 

অবস্থিত কতক গুলি পদার্থ উষ্ণজলে দ্রবণীয় হইয়া! সাঁরবান 

খাগ্ে পরিণত হয়। উষ্ণ জল-বাম্পের সাহান্যে মাংসাদির 

তন্তসমূহ পৃ্থক্ হইয়া পড়েঃ স্ৃতরাং তাহাদিগের উপর আমাঁশয়- 
ক্ষরিত পাঁচকরসের ক্রিয়া! সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়! থাকে। 

রন্ধন দ্বারা মাছ মাঁংস কিঞ্চিৎ হষ্পাচ্য হয়ঃ কিন্তু উদ্চিজ্জ খাছ 

সিদ্ধ হুইয়া স্পাঁচ্য হইয়! থাকে | রন্ধন কর! মাংসে, কাচা মাংস 
অপেক্ষ।, ছানাঁজাতীয় ও মাখন জাতীয় উপাদান অধিক থাকে । 

২। নানাবিধ সংক্রামক রোগের বাঁজ এবং কৃমি কীট 

ৰা তাহাদের ডিম, মাংস ও অন্ত খান্তার্দির সহিত মিশ্রিত 

থাকিলে, উত্তাপ সংযোগে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া উহাদের অনিষ্ট- 

কারিত। নিবারিত হয় । 

৩। রন্ধন দ্বারা খাস্ঠ-দ্রব্যঃ লবণ ও মসলা প্রভৃতি পদার্থের 



বন্ধন । ১৮৩ 

সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত হইয়া মুখ-রোচক হয় এবং আহারে 

প্রবৃতি জন্মাইয়৷ দেয় । 

৪1 ভাত বাধা সম্বন্ধে এস্থলে একটী কথা পুনরায় বলিতে 

ইচ্ছা করি। আমর! যেরূপ ভাবে ভাত প্রস্তুত করি, তাহাতে 

ফেনের সহিত উহ্তার সারাংশ কিয়ৎ পরিমাণে নির্গত হুইয়। যায়। 

একে চাউলে ছানাঁজাতীর উপাদান কম থাকে, তছ্পরি ফেন 

ফেলিয়া দিলে উহার দশ।ংশের একংশ নষ্ট হয় এবং শর্করা ও 

লবণজাতীয় উপাদান ও কিয়ৎ পরিমাণে বহির্গত হইয়া! যায়। ভান 
ও দাল পৃথক্ প্রস্থত ন! করিয়া একাত্রে খিচুড়ি প্রস্তুত করিলে 
উহা! অধিক সারবান হইয়া থাকে । ভবে অনেকের আপত্তি ষে 

প্রত্যহ খিচুড়ি খাইলে পেট গরম হইনার সম্ভাবনা! থাকে? অথচ 

ফেন সমেত ভাত বাখিলে উহা! হবিষ্যান্নের মত অনেক সময়ে 

জমাট বীধিয়। বায়, সুতরাং খাইবার স্কুবিধা হয় না। এ 

বিষয়ে আমাদের গৃহিণীদিগের একটু শিক্ষার প্রয়োজন । কিছু 

দিন অভ্য।স করিলেই উ।হার! বুঝিতে পারিবেন যে কতটুকু জল 

দিলে চাউলগুলি স্ুুসিদ্ধ হইয়। ধাইবে অথচ ফেন গালিবার আবশ্যক 

হইবে না। এই শির্ষাট্রকু হইলে আমাদিগের সাংসারিক ব্যয়ের 
পক্ষেও সুবিধ' হইবে, অথচ আন্নের সহিত আমরা অধিক পরিমাণ 

সারপদার্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইব। কোন কোন পরিবারের 

গৃহিণীগণ এ বিষয়ে প্রশংসনীয় অভিজ্ঞত! লাভ করিয়া এই ভাবে 
অন্ন প্রস্তত করিতেছেন । 



১৮৪ খাছ । 

৫। যে সকল পদার্থ রন্ধন করিবার আবশ্যক হয়ঃ তাহা- 

দিগের ন্ুুসিদ্ধ হওয়া বিশেষ আবশ্তক । ভাজ। মাত্রেই ছম্পাচ্য, 
ভাজা! অপেক্ষা দগ্ধ বা সিদ্ধ পদার্থ সহজে পরিপাক হয়। সিদ্ধ 

পদার্থের দোষ এই যে উহার লবণাংশ গিদ্ধ জলের সহিত পরিত্যক্ত 

হইয়া যায়। ভাপরাঁয় সিদ্ধ হইলে ( যেমন ইক্মিক কুকারে) 

এই দোষ থাকে না । 
৬। মুত্তিকা-নির্ষিত রন্ধন-পাত্রই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত | রন্ধন- 

পাত্র পিত্তল নি্শিত হইলে কোন ক্ষতি হয় না; তবে পিত্তল 

পাত্রে অশ্ন রন্ধন ব স্থাপন নিবিদ্ধ। তাঅ-পান্র হইলে তাহাকে 

কলাই করিয়া! লইবার প্রয়োজন হয় । এলুমিনিয়ম্ ধাতুর পাত্র 
বর্তমান সময়ে রন্ধন ও ভোঁজনের জন্ত ব্যবহৃত নী 

অশ্নঙ্গাতীয় পদার্থ ব্যতীত অপর সকল খাগ্ভই এই ধাতুর পাত্রে 
রন্ধন করা যাইতে পারে। এনামেল্-বুক্ত পাত্রের “চট” উঠিয়া 
গেলে উহা! রন্ধন বা ভোজনের জন্ত ব্যবহার করা উচিত নহে। 

মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্র মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন করা আবশ্তক । 

৭। রন্ধন সম্বন্ধে পরিকর পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখ! 

বিশেষ প্রয়োজন । রন্ধনের পাত্র ও প্রঠিনেঃ-.থাল| বাটি, 
গেলা প্রভৃতি তৈজস পদার্থ সর্বদা বিশেষ ভাবে সংস্কৃত হওয়া 

আবশ্তক। জমী হইতে মাটী তুলিয়া! বাসন মাঁজ৷ উচিত নহে। 
ইহাতে বাঁসনের সহিত বিবিধ সংক্রামক রোগের বীজ সংলগ্ন 

হইবার সম্ভাবনা । উনানের ছাই বাঁসন পরিষ্কার পক্ষে বিশেষ 



বন্ধন । ১৮৫ 

উপষোগী। পাত্র ধৌত করিবার জন্য পরিদ্ধত জল ও মুছিবাঁর 
জন্য পরিষ্কৃত বস্ত্র ( প্ভ্াতা” ) ব্যবহার করা উচিত। রন্ধন- 

'গুহে ধাহাতে মক্ষিক! বা অন্তান্ত কীট পতঙ্গাদি প্রবেশ করিতে 

না পারে, তাহার স্থব্যবস্থা করা উচিত । অনেক সময়ে নানাবিধ 

ংক্রামক রোগের বীজ মক্ষিকা-সাহায্যে খাগ্তের সহিত সংশ্লিষ্ট 

হইয়। এ সকল রোগ উৎপাদন করে রন্ধনশালার দ্বার ও 
বাতায়নপথ সুস্ম জাল ব! চিকের দ্বারা আবৃত রাখিলে মক্ষিকার 

উপদ্রব হইতে “রক্ষ। পাঁওয়| যায়। রন্ধন গৃহের অভ্যন্তরে বা 
উহার সন্নিকটে তরকারির খোঁসাঃ মাছের অাইন, ভাতের ফেন 
বা অন্ত আবর্জনা ক্ষণকালের নিমিত্ত ও সঞ্চিত থাকিতে দেওয়া! 

বিধেয় নহে ) উহাদিগকে সত্বর দূরে নিক্ষেপ করা উচিত। ফেন 
ফেলিবার গর্ত বা কোন পয়ঃনালী রন্ধনশালর নিকট থাক! 

উচিত নহে। এরূপ হইলে খাগ্য-দ্রব্য শীগ্র দূষিত, বিরত ও 
মক্ষিক1-সংস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা । বন্ধনশালায় যাহাতে যথেষ্ট 
পরিমাণ আলোক প্রবেশ করে ও তথ! হইতে শীগ্র ধূম নিত 

হইয়। যায় এবং তন্মধ্যে স্ুুচারুরূপে বায়ু-সঞ্চালন হইতে পারে, 
তাহার ষ্থারীতি-ব্যবস্থা কর! উচিত। পাঁচকের স্থুপরিষ্কত বসন 

পরিধান করিয়। শ্ুচিভাবে রন্ধনকার্ধয সম্পন্ন করা কর্তব্। 

কোন খাস্-দ্রব্য যাহাতে রন্ধনশালার ভূমি স্পর্শ করিতে না 
পারে, তদ্বিষযয়ে সবিশেষ সাবধান হুওয়। উচিত। চাউল, দা'ল, 

তরকারি প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই পরিষ্কত জলে উত্তমরূপে ধৌত 



৯৮৩ থান । 

করিয়া রন্ধন করা উচিত। প্প্রস্তত অন্ন-ব্যঞ্জন হস্তদ্বার! স্পর্শ না 

করিয়া! পরিষ্কৃত হাতা বা চামচ দ্বারা পরিবেশন করা উচিত । 

ব্ঞুনাি বুক জালের পাক” দার! সর্বদা আবৃত করিয়া রাখা 

উচিত। 
৮। সকল পদার্থই স্ুসিদ্ধ হইলে সহজে পরিপাক হয়। 

কাঁঠের জালে অন্ন ব্যঞ্জন (বিশেষতঃ দাল ) অধিকক্ষণ ধরিয়! 

অল্পে অল্পে সিদ্ধ হইবার সময় পায়, স্রভবাং খাদ্যদ্রব্য জুপরিপাচ্য 
হইয়। থাকে। পাথরে কয়লার কম আচে বাঁধিলে একই ফল 

পাওয়া যায়। 

ডাক্তার ইন্দ্ুমাধধ মল্লিক এম, এ? এম, ডি, মহাশয় 

রন্ধন করিবার একটি অন্দর যন্্ [1০-2110 0০০৮০ নিঙ্শীণ 

করিয়াছেন । সকল প্রকর খাগ্ই ইহাতে অল্প খরচে আস্তে 

আস্তে স্ুসিদ্ধ হইয়| পরিপাকের উপযোগী হয়। উষ্ণ জল- 

বাম্প দ্বারা এই খন্বমধ্যে খাগ্ঘ-্রব্য সিদ্ধ হইয়। থাকে । আমি 

পূর্ধ্বে ফেন পরিত্যাগ করিয়৷ ভাত প্রস্তুত করিবার যে ব্যবস্থার 

অনুমে।দন করিয়াছি? তাহ। এই যন্ত্র দ্বারা সহজেই সম্পন্ন হইতে 

পারে। এই যন্ত্র এক্ষণে একটা পরিবারের রম্ধন-কাধ্যের জন্ত 

বৃহদাকারে নিশ্মিত হইয়। বাঁজারে বিক্রীত হইতেছে । ূ 
৯। যে পরিষ্কত জল পান করা যায়, তাহাতেই রন্ধন ও 

তৈজসাদি প্রক্ষালন করা কর্তব্য। বাসন মাজা হইলে পুন- 
ব্বহারের পূর্বের অতুযুঞ্ণ জলে ধৌত করিয়া লওয়া কর্তব্য। 



(৯২) 

বয়স ও অবস্থা! ভেদে খাদের পরিমাণ ও 

আহারের লময়। 

শিশু ও যুবার পক্ষে যে পরিমাণ খাগ্ের প্রয়োজন, প্রৌটা- 
বস্থায় সেই পরিমাণ খাস্ভের আবশ্তক হয় না। শিশু ও যুবাপুরুষের 

শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য খাগ্ের প্রয়োজন । 
শিশু ও বালকদ্দিগের শরীর হইতে অধিক তাপ বহির্গত হইয়া 

যায়; অতিরিক্ত তাপ উত্পাদনের জন্যও তাহাদের অধিক পরিমাণ 

খাছের আবশ্তক হয়। পুনশ্চ বালক ও যুবকের] ব্যায়ামাদি 

পরিশ্রমের কার্যে নিষুক্ত থাকে তজ্জন্ঠ তাহাদের অধিক খাগ্যের 

আবশ্যক হয়। ৩* বৎসর উত্তীর্ণ হইলে শরীর আর বুদ্ধি প্রান্ত 

হয়না । সকল বয়সেই, বিশেষতঃ বুদ্ধ ও প্রৌঢ়াবস্থায়, 
অতিভোজন প্রভূত অনিষ্টের কারণ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক 
যন্ত্রাদি ক্রমশঃ দূর্বল হইতে থাকে + ছূর্বল যন্ত্রকে অধিক কার্ষ) 

করিতে দেওয়! যুক্তিসিদ্ধ নহে । খাগ্ভের অতিরিক্ত অংশ পরিপাক 

প্রাপ্ত না হইয়৷ অন্ত্রমধ্যে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং তছুৎপন্ন দূষিত অংশ 
রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ রোগোৎপত্তির কারণ 
হইয়া থাকে। পুনশ্চ এঁ সকল দুষিত পদার্কে শরীর হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য দেহ-যস্ত্রাদির অতিরিক্ত পরিশ্রম 



১৮৮ খা | 

করিবার আবশ্তক হয়, সুতরাং তাহারা শ্রীঘ্রই হুূর্বল হইয়। 

পড়ে । কি যুবা; কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, সকলেরই এরূপ ভাবে আহার 

কর৷ উচিত, যেন ভোজন শেষ হইয়া গেলেও পেট কিছু খালি আছে 

এবং আরও কিছু সচ্ছন্দে খাওয়া! যাইতে পারে বলিয়া মনে হ্য়। 

শরীরের ভার ও গঠনভেদে অল্প বা অধিক খাগ্ের প্রয়োজন 

হইয় থাকে । দীর্ঘাকার লোকের খর্বাকার লোক অপেক্ষা অধিক 

খাগ্গের প্রয়োজন । যে ব্যক্তি ওজনে যত ভারী, তাহাঁর সেই 

পরিমাণ অধিক খাগ্যের আবশ্যক । যে যত অধিক পরিশ্রম করিবে; 

তাহার তত বেশী খাগ্ঠ গ্রহণ করিবার আবশ্তক হয় । মানসিক 

পরিশ্রম অধিক হইলে খাগ্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবশ্তক 

হয় না, বরঞ্চ মাখন ও শর্করাজাতীয় দ্রব্য কমাইয়! দিয়া ঘে সকল 

ছানাজাতীর পদার্থ সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাই গ্রহণ করা 
উচিত। সাধারণতঃ শরীরের ওজনের প্রতি সেরে প্রায় $ ছটাক 

খাগ্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। 

স্্রীলেকদিগের পুরুষ অপেক্গা শতকরা ১০ ভাগ কম খানের 
প্রয়োজন হয়। 

নীতপ্রধান দেখে, লোকে অধিক পরিশ্রম করে এবং শরীর 

হইতে অধিক তাপ নির্গত হইয়া! যায় বলিয়! গ্রীন্মপ্রধান দেশ 
অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ( বিশেষতঃ মাঁথন-জাতীর ) খাস্ের 

প্রয়েজন হয়। গ্রী্নপ্রধান দেশে মাংদ ও মাখনজাতীয় পদার্থের 

অধিক ব্যবহার সঙ্গত নহে। 



বয়স ও অবস্থা ভেদে খাগ্ভের পরিম।ণ ও আহারের মময় । ১৮৯ 

দিবসে কতবার আহার কর! উচিতঃ এ সম্বন্ধে কোন একটা 

নির্দিষ্ট নিয়ম সকলের পক্ষে খাটে ন।। দেশ, সাংসারিক অবস্থা) 

দৈনিক কাঁধ্য ও অভ্যাস ভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম 

অবলম্বন করিতে হয়। দিবনে ছুইবার পুর্ণ ভোজনের নিয়ম সকল 

জাতির মধ্যেই প্রচলিত দেখিতে পা1ওয়! যায় এবং এই নিয়ম সঙ্গত 

বলিয়া মনে হয়। প্রয়োজনমত, দুইবার ভোজনের মধ্যে অনেকেই 

সামান্ত জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ; কেহ কেহ দিনাস্তে এক 

ব।র মাত্র ভোজন ক্করিয়! সম্পূর্ণ স্ুস্থদেহে থাকেন । এই বিষয়ে এই 
একটি নিয়ম প্রতিপালন করা উচিত যে ষতক্ষণ একবারে খাদ্য 

সম্পূর্ণ,পরিপাক ন] হইয়া! যায়ঃ ততক্ষণ পুনরায় ভোজন করা উচিত 

নহে। আমর! যে সকল পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহ।রা সকলে 

এক সময়ে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। ভাত হজম করিতে যত সময় 

লগে; দ[ল বা! মাংস পরিপাক করিতে তদপেক্ষা অধিক সময়ের 

প্রয়োজন হয় । পুর্বে উক্ত হইয়ছে যেআমর দিবাভাগে ও রাত্রিতে 

দুইবার যে খাদ্য খাইয়। থাকি? তাহা পরিপাক হইতে অন্ততঃ ৫1৬ 

ঘণ্ট1 সময় লাগে । পরিপাক হইয়। যাইবার পর আমাশয়কে এব. 

ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত । অতএব পেট ভরিয়া খাইবার 

পর অন্ততঃ ছয় ঘণ্ট! পুববপ্লায় আহার ন! করাই.উচিত | সামান্ত জল- 

যোগ করিলে ও অন্ততঃ ছুইঘণ্টাকাল আর কিছু খা ওয়! উচিত নহে। 

কোন্ সময়ে আহার করা উচিত, ক্ষুধাই আমাদিগকে তাহা 
নির্দেশ করিয়। দেয়। অনেক সময়ে আমরা লোভবশতঃ সেই 



১৯৬ খাছ । 

নির্দেশমত কাধ্য না করিয়া নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়। 

থাকি। 

ছপ্ধপোষ্য শিশুদিগকে ২1৩ ঘণ্টা অন্তর ভোজন করাইবার এবং 

বালকদিগের চারি ঘণ্ট1 অন্তর ভোজন করিবার আবশ্তক হয়। 

প্রতাহ নির্দিষ্ট স্ময়ে আহার কর স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ 

অনুকূল। বেশীরাত্রে ভোজন করিলে পরিপাক ও নিদ্রার ব্যাঘাত 

হয়। নিদ্ররকালে পরিপাঁক-ক্রিয়া ধীরভাবে সম্পন্ন হুয়ঃ এজন্য পেট 

ভরিয়া খাইবার অব্যবহিত পরে নিদ্রাগমন -কর! অবিধেয় | 

আগ্ারের অন্ততঃ ছুই ঘণ্টা পরে নিদ্রা যাওয়া উচিত । 



(১৩) 

পরিমিত ভোজন ও দ্ীর্বজীবন লাভ। 

পরিমিত ভোজন প্ররুত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবার 

একটী প্রধান উপাঁয়। অনেকের বিশ্বাস যে বয়স কাঁলে যাহার! 

অধিক পরিমাণে আহার করিতে পারে, তাহারাই দীর্ঘজীবন লাভ 

করিতে সমর্থ হয় ; এ বিশ্বাস ভ্রমশূন্য নহে। হইতে পারে ষে 
ছুই চারি জন গুরুভোজীকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা 

যায়, কিন্ত গুরুভোজন অধিকাঁংশ স্থলেই নানাবিধ রোগ ও অকাল 
মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই 
বুঝ! যাঁয় যে গুরুতর আহ্|রে কেন শরীর নষ্ট হইয়। যায়। কোন 
একটী যন্বের কার্য করিবার সীমা যে পর্যন্ত নির্দিষ্ট আছে, 
তাহাকে তদপ্গেক্ষা অধিক কার্ধ্য করিতে দিলে শীপ্রই যেমন উহা 

বিরত হইয় যায় এবং কিছুদিন পরে একেবারে অকর্্মণ্য হ্ইয়। 

পড়ে, সেইরূপ আমাদিগের শারীরিক যন্ত্রদিগকে তাহাদিগের 
শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দিলে তাহার। শীঘ্বই হূর্ববল 

হইয়া পড়ে এবং প্ররৃতি-ির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কাধ্যক্ষেত্র হইতে 
অবনর গ্রহণ করিয়া আমাধিগের অকালি মৃত্যুর কারণ হয়। 

যুবাবয়সে অনেকে গুরুভোজন করিয়াও স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে 
সমর্থ ক্ন। তাহার কারণ এই যে খ্ বয়সে শারীরিক যন্ত্রাদি 
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অতিশয় শক্তিসম্পন্ন থাকে, স্তরাঁং অধিক পরিশ্রমের কার্য করিয়া 

তাহার খাগ্যের অতিরিক্ত।ংশ পরিপাক করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু 

এরূপ অত্যাচার তাহার! অধিকদিন সহা করিতে পারে না, যন্ত্রগুলির 
শীঘ্র বিকল হুইয়! পড়ে এবং তাহার ফলে প্রৌঢাবস্থায় উপনীত 

হইবার পূর্বেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বাহার যুবাবয়সে অধিক ভোজন 
করেন, তাহারা প্রায়ই প্রৌটাবস্থায় বহুমুত্র, বাত প্রভৃতি রোগে 

আক্রান্ত হইয়া! থকেন। এইজন্ঠ যুবাবয়সেও গুরুভোজন কর! 

উচিত নহে। 
গুরভোজন করিলে গৃহীত খাগছ্যের অধিকাংশই আমাদের 

শরীর রক্ষার জন্ত প্রয়োজন হয় না। শারীরিক যন্ত্রাদি প্রথমতঃ 

খাঁছ্ের এই অতিরিক্ত অংশকে দেহের কাম্যে লাগাইবার জন্ত 

প্রাণপণে চেষ্টা পায়। এই অনাবশ্তক চেষ্টায় তাহাদিগের থে 

পরিশ্রম হয় এবং শক্তির অথা ব্যয় হইয়া! থাকে । পর যখন এই 

অতিরিক্ত খাগ্ত শরীরের কোন কার্যে লাগে না, জখন তাঁহাকে 

শরীর হইতে নিক্ষান্ত করিয়! দিবার জন্য অপর কতকগুলি 

দেহ-যন্ত্রকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। থাছ্যের অতিরিক্ত 

ংশ কোন কার্যে না আপিলে উহ! নানারূপ দুখিত পদাথে 

পরিণত হয় এবং রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রঞ্জকে বিকৃত 

করিয়া! বহুমুত্র, বাঁতঃ অজীর্ণ প্রস্ৃতি বিবিধ উৎকট রোগ উৎপাদন 
করে। স্থতরাং গুরুভোজনে শরীরের যন্ত্রাদি যে শুদ্ধ ক্ষীণশক্তি 

হয়) তাহ। নহে, খাগ্ভের বিকৃত অংশ রক্তকে দুষিত করিয়। স্বাস্থ্য- 
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ভঙ্গ ও অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। পরিমিত আহার দীর্ঘজীবন 
লাভের যে একটা প্রধান উপায়, স্বাস্থ্যসম্বস্বীয় পুষ্তক মাত্রেই তাহার 

অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। ইতিহাসে যে সকল দরীর্ঘজীবি 
লোকের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার! প্রায় সকলেই অতিশয় 
মিতাহারী ছিলেন । ইংলগ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী মহাত্ম। গ্লাডষ্রোন 
৮৯ বৎমর পধ্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং এই বুদ্ধ বয়সেও তাহার 
মানসিক শক্তি অক্ষু্ এবং শরীরে প্রচুর বল ছিল। কুড়ালি 
দিয় বড় বড় গাছ কাট তাহার দৈনিক কার্যা ছিল। তিনি 

আজীবন মিতভোজী ছিলেন । ছুগ্ধঃ কুট ও আলু তাহার প্রধান 
আহার ছিল ; অতি সামান্ত পরিমাণ মাংস তিনি ভোজন 

করিতেন। প্রাতঃস্মরণীয়া ভাঁরতের ভূতপুর্ব্ব মহারাজ্জী ইংলগ্ডেস্বরী 
ভিক্রোরিয়া ৮২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অসামান্য মানসিক শক্তিবলে 
ও সুস্থদেহে এই বিশাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । তিনি 

আজন্ম পরিমিতভোজী ছিলেন। মিতভোজনে যে দীর্ঘজীবন 
লাভ হয়, তাহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । বাহুল্য- 
ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল না । 

মিতভোজন যে কোন বয়সে আরম্ভ করিলেও উহার সুফল 

শীত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিনিস্ দেশবাসী লুই কর্ণারে! ইহার 
উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল । এই ব্যক্তি ৪* বৎসর বয়স পধ্যস্ত পান ও 
ভোজন সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার আচরণ করিয়া! শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ- 
পে নষ্ট করিয়াছিলেন । এন্সপ উৎকট রোগ শরীরে সঞ্চারিত 

১৩ 
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হইয়াছিল যে চিকিংসকেরা তাকে ছুই এক বংসরের অধিক 

বাঁচিবার আশ! প্রদান করেন নাই। ৪০ বৎসর বয়সে সহসা 

লুই কর্ণারোর টচৈত্তন্যের উদয় ভয়। ভিনি নিজেক্ধ অপরিণাম- 

দর্শিতাঁর জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করেন এবং পনদোব ও অন্যান্য 
দৈহিক অত্যাচার পরিত্যাগ কাঁরিয়৷ আহারাদি নকল বিষয়েই সম্পৃণ 
মিভাঁচারী হইয়াছিলেন। ভ্ই এক বৎসরের মধ্যেই তিনি 

ইহার সুফল দেখিতে পাইলেন | তাহার শরীর নীরোগ ও সবল 

হল 'এবং ১** বতসর পর্যান্ত ঠিনি সচ্ছন্টে ভগতদেছে বাচিয়া 
ছিলেন । 

অনগ্ঠ শুদ্ধ পরিমিত আহার করিলেই দীর্ঘগীবন লাভ ভয়; 

না। নঃশর অবস্থার উপর শ।রীরিক অনম্থা নিশেষ ভাবে নির্ভর 

করে| ঢশ্চিন্তা, শোক, সাংলারিক বিপদে মানসিক কষ্ট ও অবসাদ; 

বিষয়-কর্দে সাতিশয় উদ্বেগ অস্বাস্থ্যকর পানে বাল, অস্বান্তাকর 

ব্য্প] অবলম্বন, পিহৃপুরুষ হইতে অজ্জিত পোগ ভোগ ইত্যাদি 

নানা কারণে অকাল বার্ধকা ও মক'ল ঘৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 

কিন্ত এই সকল ব্যাঘাত সনু ও ইহা নিশ্চিত রূপে বলা 

যাইনে পারে বে মিতাহার, স্বান্তা ও দীর্ঘজীনন লাভের একটা 

প্রকুঈ উপায় । 

সন্তোষ এবং মানিক প্রকল্পতা দীর্ঘজীবন লাঁভ করিবার 

প্রধান সহায় । দ্রশ্চিন্তা, ক্রোধ, 'অসহিকু-ত? বিরক্তি স্বাস্থ্যনাশ 

করিদ্না! অকাল বার্ধক্য আনয়ন কছুর | বর্ধমান সময়ে মনস্তত্ববিদ্ 
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পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন ঘে আমাদের শারীরিক ভালমন্দ 
আমাদের মনের অবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। অধুন৷ 
প্রক্রিয়া-বিঞ্ঞাষে রোগীর মনের উপর শক্তি বিকাশ করিয়। 

অনেক ছুঃসাধ্য ব্যাধি প্রশমিত হইতেছে । দীর্ঘজীবন লাভ করিতে 

হইল মানসিক উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করা 
সকলেরই একান্ত কর্তব্য | 
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খাস্য-বিষয়ক পুস্তকে উপবাস-প্রসঙ্গের অবতারণা প্রীতিকর 

না হইলেও ইহার আলোচনায় আমাদের উপকার হইবার 
সম্ভাবনা, তজ্জন্য এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ 

কর! হইল । 

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্যদেশসমুহে রোগবিশেষে উপবাসের 

উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে । 'সামাদের দেশে 

উপবাস একটা নুতন জিনিষ নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে 
বনুদর্শী শান্ত্রকারগণ সংযম ও স্থাস্থ্যরক্ষার অন্ত উপবাসের প্রয়োজন 

বুঝিয়! উপবাস ধর্ম্মসাঁধনের একটা প্রধান সহায় বলিক়' প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন ৷ নিষ্ঠীবান্ হিন্দু স্ত্রী পুরুষ, বার, ব্রত; পুজ। 
ও তিথি উপলক্ষে উপবাস করিয়! থাকেন। হিন্দুর বারমাসে 

তের পার্বণ, সুতরাং প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক নরনারীর 

মাসের মধ্যে ২1৪ দিন উপবাসে কাটিয়া যায়। এদেশে উচ্চ 

বর্ণের হিচ্ছু বিধবাগণ মাসের মধ্যে ছুই দ্বিন নিরম্ু উপবাস করিয়! 

থাকেন। হিন্দু রমণীগণ পতি, পুত্র, আত্মীয় স্বজনগশের মঙ্গল 
কামনায় “মানত” করিয়া “সোমবার”, “শুক্রবার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 

বারে আহার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। 

শুদ্ধ হিন্দুধন্ট্রে কেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও উপবাস প্রচলিত 

আছে। “রমজান” পার্বণ উপলক্ষে একমাস কাল তাহাদের দিবাছার 
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ন ষন্ধ। ধাহার! প্রকৃত ধর্্ান্থরাগীঃ তাহারা এই সময়ে রানি 
কালেও স্বল্প ভোজন করিয়া থাকেন। তবে কেহ কেহ 

দিবাভাগে আহার না করিলেও রাত্রিতে এত অধিক আহার 

করেন যে উপবাসের জন্ত তাহাদিগকে কোনও কষ্ট পাইতে হয় 
না। এ সম্বন্ধে একটা ঘটনা আমার মনে পড়িতেছে। কিছু 

দিন পুর্বে আমি দিল্লী যাইতেছিলাঁম। কানপুরে গাড়ী পহুছিলে 
আমার গাড়ীতে ৩1৪ জন সন্ত্াস্ত মুসলমান উঠিলেন এবং 

তাহাদিগের আঁ্টান্ত আসবাবের মধ্যে কয়েকটা মুখবাধা বড় 

ডেকৃচি দেখিলাম । রাত্রিশেষে তাহাদের ভাষোপযোগী উচ্চ 

কথাবার্তায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম যে তাহারা সকলে 
মিলিয়া ডেকৃচির মধ্যস্থিত পোলাও, মাংসের কাবাব ইত্যাদি 

ভক্ষণ করিতেছেন। এত ভোরে লোকের এরূপ আহারের প্রবৃত্তি 

জন্মে, ইহা! আমার ধারণ! ছিল না । আহার শেষ করিয়া যখন 

তাহারা ধুমপানে মনোযোগ কারলেন, তখন আমি কৌতুহল- 
বশবর্তী হইয়া তী'হার্দিগকে এরূপ অসময়ে ভোজনের কার্ণ 

জিজ্ঞানা! করিলাম । তাহার! নিজ ভাষায় উত্তর দিলেন--. 

প্বাবু সাহেব, আমাদের “রোজা” চলিতেছে। প্রভাত হইনে 
সমস্ত দিন ভোজন নিবিদ্ধঃ তজ্জন্য ভোর থাকিতে আহার শেষ 

করিলাম ।৮ আমি মনে মনে হাঁসিলাম। ভাবিলাম এ মন্দ উপবাস 

নহে। একবার সন্ধ্যার পর “রোজ।” খোল! হইয়াছে, পুনরাস্থ 
ভোরের সময় এইরূপ গুরুপাঁক দ্রব্য ভক্ষণ কর! হইল, ইহাতে 



৯১৯৮ খাছ । 

১২ ঘণ্টা কেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও আহার করিবার প্রয়োজন 

হইবে না। 

ইহুদী ও প্রাচীন খুষ্ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উপবাস-প্রথ প্রচলিত 

আছে। ইছুর্দীদিগের ধর্ম গ্রন্থে লিখিত আছে যে তীহাদের 

ধর্মগুরু মোখেন (110565 ) নিবিড় অরণ্যে চল্লিশ দিন অনশন- 

ব্রত অবলগ্ধন করিয়া ধর্শসাধনা! করিয়াছিলেন । তাহার 

তাহাদিগের পর্বাদি উপলক্ষে এখনও উপবাস করিয়া থাকেন । 

বৌদ্ধেরাও তাহাঁদিগের ধর্মানুমোদিত দিখসে নিরশন-ব্রত 
পালন করিয়া থাকেন । 

বাঁহা হউক, উপবাস ধর্ম-সাধনের অনুকূল কি না ১তাহা এস্কলে 

বিচার্ধ্য নহে। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপবাসের উপযোগিত। আছে 

কি না৷, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, মানুষ যদি আজীবন পরিমিত 

ভোজী হয়, শরীরপোষণের জন্ত যে পবিমাণে যে জাতীয় খাছের 

প্রয়োজন, তাহা যদি নিক্তির ওজনে গ্রহণ করে, তাহা হইলে 

তাহার উপবাঁপ করিব।র প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন1তিরিক্ত 

খ[্গ্রহণই আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের মুল কারণ। খাছ্যের এই 

অতিরিক্তাংশ দেহ-পুষ্টির জন্য গৃহীত হয় না; উহ] অন্ত্রমধ্যে 

থাকিয়। বিকার প্রাপ্ত হয় এবং নানাবিধ বিষাক্ত পদাথ (0%11)9) 

উৎপাদন করে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ রক্ত-আোতের সহিত 

দিশ্রিত হুইয়। শরীরের সর্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং শারীরিক সমস্ত 



উপবাসের উপকারি । ১৯৯ 

যঙ্ত্রের. মধ্যে »প্র€বশ করিয়া উহদিগের স্বাভাবিক শক্তির অপচয়, 

দৌর্বল্য এবং ক্রিয্ার ব্যাবাত উৎপাঁদন করে। শিরঃগীড়া। যকু- 
তের রোগ, অজীর্ণ, উদরাখ্ান) পেট বেদনা) বম্ন, উদরাময়, জর 

প্রভৃতি নানা রোগের একটী কারণ--অন্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনাতি- 

রিক্ত খাছ্যের বিকার। এন্প অবস্থায় পুনরায় খাছ গ্রহণ করিলে 

উপরোক্ত বিষাক্ত পদার্থসমুহ শরীরের নধ্যে আরও অধিক পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়, সুতরাং পূর্বকথিত রোগ গুলির লক্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হইয়া প$রণ!মে অন্ত্রশূল; মুত্রশূলঃ বনুমুত্র প্রভৃতি নানা- 
বিধ দুঃসাধ্য রোগ দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। খাছ্ের 

এই অতিরিক্তাংশ ও তছুৎপন্ন বিষাক্ক দ্রব্য নাশ করিবার একমাত্র 

উপাঁয়-_উপবাস। আমরা আহার বিষয়ে যত সাবধানই হই না 
কেন; আমাদিগের বিবেচনায় যত অল্পপরিমাণ আহার গ্রহণ করি 

না কেন, অধিকাংশ স্ময়ে আমর! প্রয়োজনাতিরিক্ত খাছ গ্রহণ 

করিয়া থাকি। অনেক স্থলে মোটের উপর খাগ্ভের পরিমাণ 

অতিরিক্ত না হইলেও বিভিন্নজাতীয় খাগ্ের মাত্রা আমরা ঠিক 
রাখিতে পারি না। হয় ত ভাত, মিষ্টান্ন ( শর্করাজাতীয় খাছ) 

কিধা ঘি মাখন (মাখনজাতীয় খাগ্ভ) অধিক গ্রহণ করি 

অথবা মাছ নাংস প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খান প্রয়োজনাতিরিক্ত 

পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অনিয়মের বশবন্বী হই। কোনও এক 

জাতীয়-খাগ্ভ অতিরিক্ত পরিমাণে খাইলে তাহ! পরিপাক না হুইয়! 

উহা! হইতে নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়ঃ এবং বাত-রোগ 



৬৩ গন্য | 

(8055010505005 0০৮), পাঙরী রোগ € 018৩] ), বহমুত্র 

রোগ (0155953 ) প্রভৃতি নানাবিধ অজীর্ণ-ঘটিত রোগ জন্মিয়! 
থাকে। 

উপবাস করিলে এই সকল দুষিত দ্রব্যের পরিমাণ দেহমধ্যে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়?, যাহ! সঞ্চিত থাকে, তাহ! ক্রমে ক্রমে দেহ 

হইতে নির্গত হইয়া যাইবার অবসর প্রাপ্ত হয়। আমি পূর্বে 
বলিয়াছি যে আমরা যে থাগ্য গ্রহণ করিঃ তাহা নিংশ্বাস-গৃহীত 

অক্সিজেন সংযোগে দেহমধ্যে মৃছ্রভাবে দগ্ধ হইয়৮( 910৮ ০০1৫- 
0991101) ) ক্রমশঃ তাপ ও কাধ্য করিবার শক্তি উৎপাদন করে। 

যদি উপবাস করা! যায়, তাহা হইলে নৃতন থাছ্ের অভাবে পূর্ব 
সঞ্চিত বিকৃত থাস্তাংশ ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়, 
সুতরাং তাহাদের অপকারিত৷ দূর হইয়া দেহ নির্খল ও স্ফুর্তিযুক্ত 

হয় । দীর্ঘ-উপবাসে শরীর দুর্বল হইয়] পড়ে সত্য, কিন্তু ছুই চারি 
দিনের উপবাসে শরীর আত্যন্তরিক ক্রেদশৃহ্য হইয়া যথোচিত 
সচ্ছন্দতা লাভ করিয়া থাকে । 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, কতদিন মানুষ উপবাস সহ করিতে 

পারে? এ বিষয়ে বর্তমান সময়ে মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, মানুষ নিরঘ্ু উপবাস 

করিলে দশবার দিনঃ এবং জল পান করিয়। শুদ্ধ আহার ত্যাগ 

করিলে এক মাস পর্য্যন্ত, কোনও রূপে বাচিয়। থাকিতে পারে। 

কিন্তু এই দীর্ঘ উপবাসের পর তাহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় 



উপৰাসের উপকারিত। ৷ ২০১ 

যে, খাদ্যাদি গ্রহণ করিলেও অনেক সময়ে সে ছুই এক দিনের 

অধিক বাচে না । প্রবল হছূর্ভিক্ষের সময়ে এরূপ ঘটনার সমাবেশ 

বিরল নহে। 

বয়স ও শরীরের অবস্থাভেদে অধিক বা অক্পদিন উপবাস সহ 

করিতে পারা যায় । বৃদ্ধ লোকেরা যুবা অপেক্ষা এবং যুবকগণ 

বালকদিগের অপেক্ষা অধিক দিন উপবাঁসের কষ্ট সহা করিতে 

পারে। স্থুলকায় ব্যক্তিগণ কৃশ লোকের অপেক্ষা অধিক দিন 

পর্য)স্ত উপবাঁস হ্করিতে পারে । টেলারের (8)101) মেডিক্যাল্ 

জুরিস্প্রুডেন্সে ( 01601091 .] 071501006009 ) উল্লেখ আছে যে, 
নিরঘু উপবাসে মানুষ দশদিন পর্যন্ত বাচিতে পারে। তিনি 

তাহার পুস্তকে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে 
সে মাঝে মাঝে এরূপ গাঁ় নিদ্রায় অভিভূত হইত যে; কিছুতেই 
তাঁহাকে জাগাইতে পারা যাইত না। একবার এ ব্যক্তি ৫দিন 

৫রাত্রি উপযুণপরি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের 

মধ্যে তাহাকে ১ ফৌটা জল বা ১ কণা আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ 

করাইতে পার! যায় নাই। এই সময়ে তাহার শৌচ প্রআাব বন্ধ 

থাকিত। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিত; তখন সে সহজ মানুষের মত 

ব্যবহার করিত এবং নিদ্রার পুর্ববী সমস্ত ঘটনা তাহার মনে 
থাকিত। সচরাচর ছুই বা তিন দিন ব্যাপিয়! এইরূপ গাঢ় নিদ্র। 

তাহাকে অভিভূত করিত। 
ডাক্তার গাই (005) তাহার পুস্তকে একখানি জলমগ্ন 



হ্৬২ খছ্া । 

জাহাজের বৃশ্ান্ত লিখিয়াছেন । তিনি বলেন যে, ১৮অন আরোহীর 

মধ্যে জন মাত্র বিন জল ও আহারে ১৮দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। 

অবশ্ঠ ইহাদ্িগকে ১৮দ্িন সমুদ্রের উপর ঝড়; বুষ্টিঃ রৌদ্র, বিষম 

শারীরিক ক্লেশ ও মাঁনসিক উদ্বেগ স্হা করিতে হইয়াছিল; তাহা 
ন1 লইলে হয় ত আরও কেহ কেহ এতদিন নিরম্থু উপবাস সহ 
করিয়। বাঁচিয়। থাকিতে সমর্থ হই । ডাক্তার লায়ন্ (1৮০1) ) 

ত|/হার মেডিকেল্ স্ুরিস্প্রুডেন্সে লিখিয়৷ গিয়াছেন যে একজন 

পাগল শুদ্ধ জল পান করিয়া &ণদিন বাচিয়াছিল এবং আর 

একজন পাগল মাঝে নাঝে একটু নেবুর রম ও জল খাইয়৷ ৬৪ দিন 

প্যস্ত জীবিত ছিল। 

আমেরিকার ডাক্তার ট্যানার্ তাহার নিজ দেহে উপবাসের 
পরীক্ষ। করিয়াছিলেন । তিনি ৪* দিন পর্যন্ত অনাহারে ছিলেন, 

কেবল নাঝে মাঝে প্রচুর জল পান করিতেন । দীর্ঘ উপবাসের জন্ত 
তাহার স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হয় নাই । উপবাসের সময় কতক- 

গুলি ডাক্তার দ্িবারাত্র তাহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া, তিনি 

গে।পনে আহার করেন কি না; তাহা! ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; 

কিন্ত তাহারা ট্যানার্কে কোনরূপ খাগ্গ্রহণ করিতে দেখেন নাই। 

তথাপি তাহার! মান্য যে এত দীর্ঘকাল উপবাঁপ করিতে 

পাঁরেঃ তাঁহা বিশ্বাস করেন নাই । কিন্ধ ইহার পর এমন অনেক 
প্রামাণিক ঘটনা জান৷ গিয়াছে, যাহাতে ট্যানারের পরীক্ষার 

সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ দেখ! যাঁয় না । 



উপবাসের উপকারিতা । ২০৩ 

পঞ্জাবের হরিদাস সাধুর ইতিবুন্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যেঃ 

৪* দ্রিবস পধ্যস্ত মাটির নীচে নিরঘু উপবাস অবস্থায় আবদ্ধ 

থাকিয়াও তাহার জীবন নষ্ট হয় নাই। 

“মেডিকেল্ গেজেট নামক পত্রিকায় নিক্নলিখিত ঘটনাটি 
গ্রকাশত হইয়াছিল £__ 

একজন স্ুস্থকায় বুদ্ধ ব্যক্তি ঘটনাক্রমে ২৩দিন একটী কয়লার 

খনির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই ২গদিন সে এককালীন অনাহারে 

ছিল। কেবল প্রাঝে মাঝে নিকটে বে কিয়ৎ পরিমাণ পঞ্চিল জল 

ছিল, তাহাই পান করিয়াছিল । বখন তাহাকে উদ্ধার করা হইল, 
তখন তাহার বেশ জ্ঞান ছিল। উদ্ধার-কর্তাদিগকে গে চিনিতে 

প|রিয়াছিল ও তাহাদের নাম বলিয়াছিল। কিন্তু সে এত কূশ ও 

চর্ধল হইয়! পড়িয়াছিল যে, হাত দিয়! মুখে খাবার তুলিবার শক্তি 
তাহার ছিল না। যথোচিত সেবা শুজ্বার পর সেই ব্যক্তি 

অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়। বলিয়|ছিল যে, প্রথম ছুইদিন সে ক্ষুধার জন্ত 

বড় কষ্ট পাইয়াছিল। তাঁহার পর তাহার ক্ষুধা! মোটেই ছিল ন৷ 

কিন্থ পিপাসার যন্ত্রণায় সে অস্থির হইয়াছিল। ১৩দিনের মধ্য 

১বার মাত্র তাহার দাস্ত হইয়াছিল কিন্তু সে সহজ অবরার স্তায় 

মূত্র ত্যাগ করিত । 

চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রষা সত্তেও সে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক 

বাঁচে নাই। তাহার পেট এত ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং 
চামড়া এত পাতলা হইয়াছিল যে, পেটে হাত দিলেই তাহার শির- 



তগ6 খাসা । 

দাড়ার হাড়গুলি একে এক গণা যাইত | আমাদের দেশে ছুর্তিক্ষের 
সময়ে এরূপ শোচনীয় দৃশ্ট অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 

১ ৯* খৃষ্টাব্দে আলেক্জাগার্ জ্যাক্স. নামক এক ব্যক্তি ৫০ 
দিন উপবাস করিয়াছিল। টেলারের মেডিকেল্ জুরিস্প্রুডেন্স- 
নামক পুস্তকে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই উপবাসের সময় 

তাহার দেহের ভার ১৭ সের কমিয়! গিয়।ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের 

বিষয় এই যে, যদিও তাহার শরীর শুষ্ধ ও কৃশ হইয়াছিল, তথাপি 

দৈর্ঘ্যে তাহার শরীর ১ ইঞ্চি বাড়িয়াছিল। তাহার একটা গুড়া 
পেটেন্ট ওষধ ছিল। মধ্যে মধ্যে সে সেই ওঁষধ খাইত ও জল 

পান করিত। ৫* দিনে সে ছই ছটাক মাত্র ওধধ গ্রহণ করিয়া 

ছিল। সে বলিত যে, তাহার গুধধের অপূর্ব ক্ষমতায় সে উপবাস 
সহা করিতে সমর্থ হইয়াছে । পঞ্চাশ দিন উপবাঁসের পর ১৯শে 
সেপ্টেম্বর বেলা ৪টার সময়ে সে «পারণা” করিয়াছিল। প্রথম 

ছুই একদিন লু আহার করিয়া পরে সে, পূর্ব্বে যেমন আহার 

করিত, সেইরূপ ভাবে আহার করিয়া স্ুস্থশরীরে ছিল । 

১৮৯৯ সালে শাকৃদি (90০০1 )নামক ইটালীবাসী এক ব্যজি 

৪৯ দিন উপবস করিয়া নুগ্থশরীরে ছিল। দে প্রচুর পরিমাণে 
জল পান করিত, এবং মধ্যে মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবন করিত । 

রোগ-উপশমের জন্ত আযুর্ধেদ-শাস্ত্রে লঙ্ঘনের ব্যবস্থা কর। 

হইয়াছে । লঙ্ঘন অর্থে যে একেবারে আহার ত্যাগ তাহা! নহে। 

চরকসংহ্তায় উক্ত হইয়াছে যে, অগ্মিবেশের প্রপ্ন শ্রবণ করিয়। গুরু 



উপবাসের উপকারিত!। ২৪৫ 

আঙ্জেয় উত্তর করিলেন যেঃ যাহা কিছু লবুতাসম্পাদক, নত ভাকেই 
জাজ্ঘন কছে। যথ!-- 

তদ গ্লিবেশস্ত বচো নিশম্য গুরুরব্রবীৎ। 

যতকিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ৰনং স্ৃতম্ ॥ 

উপবাস লঙ্ঘনের অন্তভূতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? যথা 
চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ। 
পাচন্লাঙ্গযপবাসাশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্ ॥ 

আযুর্ব্বদ-গ্রন্থে জ্বর "ও অন্তান্ত নানাবিধ রোগের উপশমের 
জন্য লঙ্ঘনের ব্যবস্তা কর! হইয়াছে। লঙ্ঘন সকল স্থৃকো 

এককালীন আহার-বিরহিত উপবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়নাই; 
রোগে লঘু খাচ্চ গ্রহণ করিলেও উহা লঙ্ঘন নামে অভিহিত 

হইয়া থাকে । জরবিশেষে প্রথন ৭ দিবস লঙ্ঘন করিতে বল! 

হইয়াছে কিন্ত জ্বরের উপশম হইলেই শুশ্রুত লু আহারের 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন, নচেৎ জর বৃদ্ধি হইবার; এমন কি, অতিশয় ক্ষীণ 

হইয়া মরিয়! বাইবারও সম্ভাবনা । চরক বলিয়াছেন যে, রোগীর 

বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপবাস দ্বার! চিকিৎসা করিবে। আমূর্ব্বেদ- 
শান্ত্রকারের। ব্বীর্ঘ উপবাসের বাবস্থা কোথাও করিয়া যান নাই। 

কোন কোন জরে ৭ দিন লঙ্ঘনের ব্যবস্থা কবিয়াছেন বটেঃ কিন্তু 

তাঁহাতেও খাস্ত-গ্রহণ একেবারে নিষেধ করেন নাই। তাহার! 
'অতিলঙ্ঘন দোষাঁৰহ বলিয়! বর্ণনা! করিয়াছেন, যথা--_ 



৬৬৩ খাছা। 

পর্বভেদোইঙ্গমর্দশ্চ কাঁসঃ শোষো মুখস্ত চ। 

'ক্ষতপ্রণাশেহরুচি ভৃষ্ণা দৌর্বলাং শ্বোত্রনেত্রয়োয || 

মননঃ সম্ভমোহতীন্ষন মুদ্ধবা তস্তমো হাদি । 
দেহাক্মিবলনাশশ্চ লঙ্ঘানেহতিকতে ভবেৎ || 

পব্বভেদ, অঙ্গমদ্দ, কাসঃ মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা 
শো ও নেত্রের দুর্বলতা, মনের ব্যাকুলত।, সর্বদা উদ্দবাত, 

হৃদয়ের মোহ এবং দেহ 9 অগ্নির বলক্ষয়-.এই সকল অশ্টি- 

লক্ঘনের ফল (চরক-সংহিতা- কত্রস্তান )। ঞ 

তাহাদের মতে লঙ্ঘনের উপকারিতা নিয্লিখিত লক্ষণ দার! 
বুঝু| বার £-- 

বাতমুত্রপূরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলঙ্ঘনে | 
হৃদয়োদগারকগ্ঠান্তশুদ্ধো ভন্ত্রাকরমে গন || 
ম্বেদে জাতে রুচৌ চৈব ক্ষুংপিপাসাসচোদয়ে | 

কৃতং লক্ঘননাদেশ্যং নির্ব্যথে চাস্তরাত্মনি ॥। 

বাতমুত্র পুরীষের ত্যাগ হইাল, শরীরের লঘু হইলে: হৃদয়, 

উদগর, কণ্ঠ ও মুখের বিশুদ্ধি হইলে, তন্দ্র! ও ক্রম অপগত হইলে, 

ঘর হইলে, রুচি বোধ হইলে, ক্ষুৎপিপাসা হইলে এবং অস্তরাত্মা 
সম্যক প্রকারে ব্যথাহীন হইলে লঙ্ঘন সম্যক হইয়াছে বলা হয় 
( চরক-সংহিত।-_স্ুত্রস্থান )। 

চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের বাহিরের লোক উপবাস সম্বন্ধে পরীক্ষ। 

করিয়! ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে তাছাদের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।' 



উপবাসের উপকারিতা । ২৩৭ 

কেদিও কোনও চিকিৎমক ও এ বিষয়ে তাহাদের অভিজ্ঞতার 

সমর্থন করিয়াছেদ। সিনক্রেয়ার সাহেক তাঁহাঁর 788708 00৩ 

নামক পুস্তকে, তীহার নিজ দেহের উপর যে পরীক্ষা করিয়া- 

ছিলেন, তাহী এবং অন্ান্তি বিশ্বাসযোগ্য লে।কের পরীক্ষার ফল 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তিনি বছদিন ন্লটনা রোগ ভোগ করিয়া 

কেনিও চিকিৎনাঁর দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারেন নাই। 
অবশেষে হতাশ হইয়। দীর্ঘ উপবাস গ্রহণ করিয়া? একেবারে যোগ- 

মুক্ত হইয়। বদ্ধ' বয়সে শরীর ও মনের সম্পূর্ণ সচ্ছনদত লভ 

করিয়াছিলেন । তাঁহার অভিষ্ঞতা বিলাঁত ও আমেরিকার 

নানাবিধ সংবাদপত্র ও মানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পর 
অনেক রোঁগী তাহার মতের অনুসরণ করিয়। আরোগ্য লাভ 

করিয়াছে । তাহার 41425680816” নামক পুস্তক পাঠ 

করিলে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যাইবে । 

আমি যে দীর্ঘ-উপবাসের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি, তাহা 

পাশ্চাত্য পশ্ডিতর্দিগের পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর অবস্থিত ! 

বেরূপ পরিশ্রম .ও ক্রেশ স্বীকার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! এ 

বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের অভিজ্ঞতার উপর 

নির্ভর করিয়! দুঃসাধ্য রোগের প্রতীকের জন্য এই উপায় অবলগ্ন 

করিলে কোনও ক্ষতি হইবার সম্ভাবন। মনে হয় ন।। তবে আমি 

স্বয়ং দীর্ঘ উপবাসের পক্ষপাতী নহি। আমার বিশ্বাস যে, 

নিনান্ত প্রয়োজন না হইলে এককালীন ন্তিন চাঁরি দিনের অধিক 



১৯. খান্ত। 

উপবাস করিবার আবশ্তকত; নাই। বাহার] অজীর্ণ-ঘটিত নালা- 

বিধ রোগ ভোগ করিয়! থাকেন, তাহারা যদি একাদশী, অমাবন্ক।, 
পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি উপলক্ষে কেবল প্রচুর জল পান করিয়! 

আহার একেবারে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাদের যথেষ্ট 

উপকার হইবার সম্ভাবনা । 

অল্প দিন হইল, ব্রিটিশ মেভিকেল্ জর্ণালে (7311019) 16501091] 
[০৮25] ) উপবাসদ্বার। বহুমুত্র রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা 
স্থন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । তন্মধ্যে, মাঝে মাঝে ৩৪ দিন 
উপবাস করিয়া, দীর্ঘকালব্যাপী বহুমুত্র রোগ সারিয়া গিয়াছে, 

এরাপ অনেক রোগীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । আজকাল অনেক 

চিকিৎসকই এই প্রণালীমতে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা! করিয়। 
সুফল লাভ করিতেছেন । 

এ দেশে বহুমুত্র রোগের যেরূপ প্রাবল্য, তাহাতে ইহার 
উপশমের জন্ঠ নাতিদীর্ঘথ উপবাস অবলম্িত হইলে বিশেষ উপকার 

দর্শিবার সম্ভাবনা । 

দ্বারবঙ্গের বর্তমান মহারাজ! বাছাছর কিছুদিন পূর্বে 

একবার & দিন এবং তৎপরে ১৫ দিন উপবাঁস করিয়াছিলেন | 

প্রথমবারে উপবাসের সময় তিনি কেবল জল পান করিতেন, 

কোনরূপ আহার্য্যদ্রব্য গ্রহণ করেন নাই । দ্বিতীয়বারে জল পানের 
সহিত মধ্যে মধ্যে সামান্ত পরিমাণ ছুগ্ধপান করিতেন। তিনি 

লিখিয়াছেন যে, এই ছুই বারের উপবাসে' তাহার কিছুমাত্র কষ্ট 
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হয় নাই। কিছুদিন হইতে তাহার শ্রবণশক্তি একটু কমিয়া 
'গিয়াছিল; দ্বিতীরবাঁর উপবাসের পর তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ 
উপকার লাঁভ করিয়াছেন । মহাঁর/জা বাহাছুর বলেন যে, স্টাহার 

অভিক্ঞতায় উপবাস দ্বারা শরীরের জড়তানাশ ও শক্তির বুদ্ধি- 
সাধন হয় এবং দূষিত পদার্থলমুহ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। 
তবে যাভাঁতে শরীর অত্যন্ত ভুর্বল হইয়া না পড়ে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য 

রাখিয়া উপবাস কর] উচিত। 

কলিকাতার আমেননিয়ান কলিজিয়েট ইন্ফুলের ভূতপূর্ব প্রধান 

শিক্ষক মিঃ উইটেন্বর্ বহুদিন বাতরোগে কষ্ট পাইয়া একেবারে 

শঘ্যাশায়ী হইয়াছিলেন । আমি গুনিয়াছি যে তিনি দীর্ঘ উপবাস 

ব্রত অবলম্বন করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হুইয়াছেন। ছই তিন 
সপ্তাহের উপবাস তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর নহে। তিনি 
অনেক বার এইরূপ দীর্ঘ উপবাস করিয়াছেন এবং প্রয়োভন হইলে 

উদ্ণ জল পান করিয়া থাকেন। তিনি কলিকাতায় বাস করেন। 

ইচ্ছা করিলে যে কেহ তাহার নিকটে যাইয়। এ সম্বন্ধে তাহার 
অভিজ্ঞত1 অবগত হইতে পারেন । 

পিনক্রেয়ার্ বলেন যে; উপবাস করিলে প্রত্যহ প্রায় আধ সের 

করিয়! শরীরের ভারের লাঘবত। হয়। প্রথমতঃ চর্বি ও পরে 

পেশী প্রভৃতি অন্তান্ত শারীরিক উপাদান ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ধীহার! 

নিতান্ত স্থলদেহ, তাহাদিগের স্থলতা কমাইবার একমাত্র উপায় 
উপবাস-_গুঁধধসেবনে স্থুলতার হাঁস হয় না। স্থুল-দেহ ব্যক্তি 

১৪ 
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অধিক দিন উপবাস করিলেও কান ক্ষতি হয় না; দেহসঞ্চিত 

চর্বি খাছ্ের পরিবর্তে শরীর রক্ষ।র জন্য ব্যয়িত হয়। 

কতদিন উপবাঁস করিয়া! প্রাণ ধারণ কর! যাইতে পারে? 

তৎসন্বন্ধে সিন্ক্লেয়ার বলেন যে, তীহাঁর অভিজ্ঞতায় এ মাস কাল 

পর্যন্ত মানুষ উপবান সহ করিতে পারে। ৩০, ৪৯ বা ৫৯ 

দিবপব্যাপী উপবাঁদ পালন করিয়। অনেক লোকই নানাবিধ ছুঃপাধ্য 

রোগ হইতে মুক্ত হইয়ছে। ৮১ ১০১১২ বা ১৫ দ্দিনের উপবাস 
তাহার মতে সকলেই সহা করিতে পারে । ন্তিনি নিজে ১২ দিন 

এবং তাহার স্ত্রী ১০ দিন একটানে উপবাস করিয়াছিলেন । 

তাহাদের উভয়েরই বুদ্ধ বয়ল এবং উভয়েই অজীর্ণ ও অজীর্ণ- 

ঘটিত নান! প্রকার ব্যাধিতে বহুকাল ব্যাপিয়। বিষম মন্ত্রণা ভোগ 

করিয়া! আসিতেছিলেন । ইহার পরেও তাহার। মধ্যে মধ্যে ৫1৬ 

দিবসব্যাপী উপনপস কয়েক বার পালন করিয়াছিলেন। তিনি 

বলেন নে, তিনি ও তাহার স্ত্রী এই উপবাস-রত সমাপ্তির পর 

এক্ষণে যেরূপ শারীরিক ও মানগিক স্বাস্থা ভোগ করিতেছেন, 

তাহা তীহার! সার জীবনে কখনও উপভোগ করেন ন|ই। 

সিন্ক্রেয়।র বলেন বে? দীর্ঘ অনশন-ত্রত গ্রহণ করিলে প্রথম 

২।৩ দ্দিন অভ্যাসবশতঃ প্রবল ক্ষুধায় ক্ট পাইতে হয়। তিনি যে 

উপবাসের কথ1 বলিয়াছেন, তাহা! নিরঘু উপবাস নহে। তিনি 

এই সময়ে প্রচুরপরিমাণে জল পান করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
লীতল জল অপেক্ষ। উষ্ণ-জল-পান অধিক উপকারী বলিয়া নির্দেশ 
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করিয়াছেন । জল পান দ্বারা দেহমধ্যে বহুদিনসঞ্চিত ক্রেদ-সমুহ 

নির্ণত হইয়। যায়। তিনি এই সময়ে প্রত্যহ গরম জলের 
(অর্ধসের হইতে ৩ পোয়া জল ) দ্বারা নিক অস্ত্র ধৌত করিবার 

ব্যবস্থা (12091008 ) করিয়াছেন। উপবাসের সময় অধিক 

পরিশ্রমের কার্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন । তবে তিনি বলেন 

যে প্রথম অবস্থায় ৪।৫ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ এবং অন্তান্ত দৈনিক 
কাধ্য সহজেই করিতে পারা যায়ঃ তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় না। 

উপবাস-আরন্তের ২।৩ দিন পরে ক্ষুধা একেবারেই থাঁকে না, 
শরীর স্বচ্ছন্দ ও লঘু বোধ হয় এবং শরীরের ও মনের স্ফুর্তি 
ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । অবশ্ঠ শরীর ক্রমশঃ শু হইতে থাঁকে 

এবং ১০১২ ধিনের উপবাসে ৩ সের ওজন কমিয়া যায়। 

ইহাতে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই । উপবাস ভঙ্গ করিয়া 

আহারগ্রহণের পতন অতি শীম্ দেহের ভার পুনরায় বাড়িয়! 

যায়ঃ অথচ শরীরে কোন রোগ বা গ্লানি থাকে না। উপবাসের 

সময় প্রতাহ শীতল বা! ঈষছু$ জলে নান করিবার উপদেশ 

দিয়াছেন । 

তিনি বলেন যে, যর্দি কাহারও উপবাস করিয়া কোনও 

অনিষ্ট হইয়। থাকে, তবে তাহা! তাহার ভ্রান্ত পুর্বব-সংস্কার ও 

মীনসিক ভীতি জনিত। উপবাসের সময় শারীরিক দৌর্বল্য 

অনুভূত হইতে পারে, শ্রমজনিত কর্শ করিতে গেলে সহজেই 
ক্লাস্তি জন্মিবার সম্ভাঁবন1, নাড়ীর গতি ক্ষীণ এমন কিঃ মিনিটে 



২৯২ খান । 

৪* বার (৮০ বার স্বাভাবিক ) পর্যন্ত ইহার স্পন্দন হইতে পারে, 

কিন্ত এই সকল লক্ষণ দেখ! গেলেও ভয় পাইবার কোন কারণ 

নাই। তিনি বলেন যে, এই ভয়ের জন্য অনেকে ২৩ দিন 

উপবাস করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন__ ইহাতে তাহার। উপবাঁসের 

ষথোচিত সুফল প্রাপ্ত হন নাই। তীছার মতেঃ ধাহারা দীর্ঘ 
উপবাস করিতে ইচ্ছা করেন, তীহারা! এ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক 
আছেঃ তাঁহ। যেন পূর্ববে পাঠ করেন, এবং ধাঁহার! দীর্ঘ উপবাস 
করিয়! অভিজ্ঞতা লাঁভ করিয়াছেন, তাভাদের নিকটে থাকিয়! 

এবং তাহ।দের পরামর্শ লইয়া! যেন এই কার্ষ্য প্রথম প্রবৃত্ত হন। 
উপবাস-ভঙ্গ সম্বন্ধে তিনি বলিয়া'ছন যেঃ উপবাঁসের প্রথম 

২।৪ দিন ক্ষুধার জালা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহ।র পরেই ক্ষুধার 

সম্পুর্ণ নিবুত্তি হইয়া! যাঁয়। তৎপরে ক্ষুধা! ঘখন পুনরায় অনুভূত 

হুইবেঃ তখনই উপবাস ভঙ্গ কর! উচিত। কাহারও কাহারও 

১৪1১২ পিন উপবাণের প্র ক্ষুধার উদ্রেক হয়ঃ কাহারও তদপেক্ষা 

অধিক ব! অল্প দিনের মধ্যে ক্ষুধাবোধ হয়। তিনি বলেন যে ক্ষুধার 
পুনরুদ্রেকের পূর্বে উপবাস ভঙ্গ করিলে উপবাসের সুফল 

সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। 
“পারণা”র সময় অর্থাৎ উপবাস শেষ হইলে যখন আহার পুন- 

গ্রন্থ করিতে হইবে, তখন টিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য । 

সিন্ক্লেয়ার্ বলেন যে, অল্প অল্প গরম ছুগ্ধ পান করিয়া উপবাস 
ভঙ্গ করা উচিত।- প্রথম ২৩ দিন শুদ্ধ দুধের উপর মির্ভর 
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করিতে হইবেঃ পরে ক্রমে ক্রমে অন্তান্য খাস্য অল্পপরিমাণে গ্রহণ 
করা কর্তব্য । ধীহাদের ছুপ্ধ সহ হয় না, তীহার্দের পক্ষে ২৩ দিন 

আঙ্কুরঃ লেবু প্রভৃতি ফলের রস প্রশস্ত । দীর্ঘ উপবাঁসের সময় 

পরিপাকষন্ত্রর্দি একপ্রকার নিক্ক্িয় অবস্থায় থাকে ; এই সময়ে 

আহারের মাত্র। অধিক হইলে বা ছম্পাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিলে 

অস্শল ও অন্য।ন" ক্রেশপ্রদ রোগ হইবার সম্ভাবনা । 
সিন্ক্লেয়ার বলেন যে, অঙীর্ণঘটিত যে কোনও রোগ, 

সর্দিজবরঃ শিরঃপীড়।, নানাবিধ বাতরোগ, যকৃতের পীড়া, মুত্ররোগ, 
শ্বাসরোগণ চর্মরোগ, কেষ্ঠি-কাঠিন্য, জর, অপন্মার প্রভৃতি নানাবিধ 

ব্যাধির উপব।স দ্বারা উপশম হইয়া থাকে এবং অনেক স্থলে 

উহ্নাদ্দিগের এককালীন আরোগ্য সাধিত হয়। তবে একক!লীন 
আরোগ্য নাধনের জন্য দীর্ঘ উপবাসের প্রয়োক্গন । তীহাঁর মতে, 

যে কে'নও বয়সে উপবাস-ব্রত অবলম্বন করিতে পারা যায় এবং 

শরীর যতই দুর্বল হটক ন। কেন, বুঝিয়া উপবাঁস করিলে কোনও 

অনিষ্ট হয় না। ক্ষয় রোগে তিনি উপবাস করিতে নিষেধ 

করিয়াছেন। তবে ২।৪ জন ক্ষয়রোগী উপবাস করিয়া উপকার 

প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ ঘটনাও তিনি পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন । 

যাহারা রোগ-মুক্তির জন্ত উপবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, 

সেইনূপ ১০৯ জন লেকের (স্ত্রী ও পুরুষ ) নিকট হইতে 

তাহাপ্দিগের অভিজ্ঞতা; সম্ঘন্ধে পত্র পাইয়াছিলেন। ইহার! গড় 
পড়তায়: প্রত্যেকে ৬ দিন উপবাস করিয়াছিলেন। ইহাদের 
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মধ্যে ১৯ জন উপবাস দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়া 

ছিলেন) বাকী ৯ জনের বিশেষ কোনও উপকার হয় নাই। এ 

স্থলে বল! কর্তব্য যে, এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই 
৩৪ দিবসের অধিক উপবাস করিত্তে সমর্থ হন নাই । 

আমাদের দেশে হিন্দু বিধবাগণের প্রতি মাসে ছুই দিন করিয়া 
উপবাস-পালন সম্বন্ধে শাক্পকারগণের যে বিধি আছে, তৎসন্বন্ধে 
অনেকেরই ধারণা এই বে, এ বিধি তাহাদের নিষ্ঠুরতার 
পরিচায়ক | কিন্তু উপবাস-সন্বন্বীয় গ্রন্থদি পাঠ করিলে মনে 
হয় যে প্রতিপক্ষগণের এ ধারণা স্থির-যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
নহে। স্বাহ্থ্য-রক্ষার অন্ত অনেক সময়ে উপবাসের প্রয়েজন 

হইয়। থাকে । হিন্দু বিধবাগণ অনেক বিষয়ে সংযম অভ্যাস 

করেন বলিয়া! তাহাদের স্ক্াস্থ্য অনেক সময়ে অক্ষু্ থাকে । 

যে বিধির পালনে সংযম-অভ্যাস ও স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়, তাহা 

কষ্টসাধ্য হইলেও) তাহার ব্যবস্থা শান্ত্রকারগণের নির্মমতার 

পরিচায়ক নহে। আমাদের স্বা্পালনের সকল বিধি শাস্ত্র 

কারের! ধর্ম-সাধনের সহিত যোগ করিয়! দিয়াছেন। পুরুষগণের 

পক্ষেও শাস্ত্রে উপবাসের বিধি আছে। তবে যদি তাহার! তাহা 

পালন না৷ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যবস্থাকে শাস্ত্কারদিগের 
পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক বলা সঙ্গত নহে। তবে এ কথা 

বল! ঘাইতে পারে যে, অপমর্থের পক্ষে বলপুর্ববক কোনও নিয়ম 
পালন করিতে বাধ্য কর! সঙ্গত নহে এবং উহা! যে অনেক স্থলে 
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অন্ধ সংস্কারান্ুবর্তিতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই । সংযমের 

প্ররূত অর্থ বুঝিয়া যার! উপবাস করিবেন , তাহাদের পক্ষেই উহা 

পালনীয় । প্রত্যেক বিধি দেশকালপাত্র বিবেচনায় প্রযুক্ত হইলে 
সর্বথ! সুফল প্রসব করে। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! উপবাসে্র সময় যে অন্ত্রধৌত-করণের 

ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন, উহা! আমাদের দেশের পক্ষে নূনত 

নহে। যোগ-শাস্ত্রে দেহ সাধনক্ষম ও শক্তিসম্পনন করিবার জন্য, 

অন্ত্রধৌ ত-ক্রিয়। উল্লিখিত হইয়াছে এবং এখনও কেহ কেহ 
উহা সম্পাদন করিতে সমর্থ। তবে ষে উপায়ে উহ সম্পাদিত 

হইয়। থাঁকে, তাহা অপেক্ষা! পাশ্চাত্য প্রণালী অতিশয় সহজসাধ্য, 

ক্গতরাং সর্বণ। আঢরণীয় । 



(১৫) 

আমিব ও নিরামিষ ঘোজন। 

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে মতভেদ আবহমান 

কাল ব্যাপিয়! চলিত হইয়া আসিতেছে । অনেকে মাংস-তোজনের 
এরূপ পক্ষপাতী ষে তীহা্দিগের মতে মাংস-ভোজন ব্যতিরেকে 

স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভ করা একেবারেই অসস্ভব। তীহাঁর" 
বলেন যে পৃথিবীর সকল সবল জাতিই মাংস ভোজন করিয় 

থাকে এবং যে মকল জাতি মাংস ভোজন কুরে না, তাহাদের 

মধ্যে প্রকৃত বীরত্ব ও নাহদের অভাব দেখিতে পাওয়া বায় এবং 

তাহার! ছুব্বল ও পরপৰানত হইয়া থাঁকে | পরাধীন হিন্দু জাতির 

উদাহরণ দেখা ইয়। মাংস- ভোজন জ।তির বছিবল যে বৃদ্ধি করে, 

তাহারা তাহার প্রমাণের চেষ্টা করিরা থাকেন । আমি এই 

দলহুন্ত কোন লোকের মুখে এমন কথাও শুনিয়াছি যে বুদ্ধদেব 

ভারতবর্ষে অহিংসাধর্্ম প্রচার করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার মূলে 
কুঠারাঘাত করিয়া গিয়ছেন । 

পুনশ্চ যাহারা নিরামিষ ভোঁঞ্জনের নিতান্ত পক্ষপাতী, তাহাদের 

মতে মাংস-ভোজন মানবজাতির যাবতীয় অনিষ্টের কারণ। তাহারা 

বলেন যে মাংস-ভোজন যাবতীয় ব্যাধির উৎপত্তি-হেভু । মাংল 
ভোজনে মানুষের কাম, ক্রোধ প্রসৃতি কুপ্রবৃত্তি প্রশ্বয় প্রাপ্ত হয়, 

স্থৃতরাং সমাজে অধর্মাচারী ও ছুক্ষম্শকারী লোকের সংখ্যা 

বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
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আমরা এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই মত অন্রাস্ত বলিয়া 

স্বীকার করি না । তবে ধীহারা বলেন যে মাংস ভোজন না 

করিলে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দ্বীর্ঘজীবন লাভ কর! যায় ন1, আমরা 
তীহাদিগের মতের পোষকতা করি না। অবশ্ঠ মাংসের মধ্যে 
যে ছানাজাতীয় উপাদান বিদ্কমান আছে, ন্তাহা যথাপ্রয়োজন 

পরিমাণে গ্রহণ ন। করিলে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয় এবং শরীর হূর্বল হইয়! 

পড়ে। কিন্ক আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে এই জান্তীয় উপাদান 
আমরা! ছুদ্ধঃ ছানন, দাল, রুটা প্রভৃতি খাচ্াত্রব্য হইতে যখোচিত 

পরিমাণে প্রাপ্ত হইতে পারি স্থতরাং মাছ মাংসের পরিবর্তে 

এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে আমাদিগের স্বাস্থ্যহ।নি হইবার 

কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই । আমাদিগের হিন্দুগুহ বিধবারা 

নিরামিষভোজী । আমর] দেখিতে পাই বে তাহারা সংসারের 

সকল প্রকার পরিশ্রমের কার্ধ্য অকাতরে সম্পন্ন করিয়া অনেকানেক 

সধবার অপেক্ষা সুস্থদেহ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকেন। এই 

ভারতবর্ষে এমন অনেক জাতি আছে; যাহার! পুরুবাচ্চক্রমে কখন 

মাছ মাংস ভোজন করে না। মহারাষ্্রীয় ব্রাহ্মণগণ, মাড়োয়ারি ও 

জৈন সম্প্রনায়, উত্তর-পাশ্চম ও মান্দ্রাঙ্গের ব্রাহ্মণগণ একবারেই 

আমিষ ভোজনে বিরত । আমর! বাঞ্গালীজাতি আমিষভোজী 

হইস্গাও সাহস, বল এবং ক্লেশ-সহিষ্ঠতাতে কোন প্রকারেই উহা- 
দিগের সমকক্ষ নহি। আমাঁদিগের ভারতীয় সৈমাদলের মধ্যে 

বিস্তর নিরামিষভোরজী সিপাহী আছেঃ এবং যে সকল সিপাহীর। 
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আমিষভোজী, তাহাঁদিগেরও পাল পার্বণে মাংস খাইবার সুবিধ! 

হয়, কারণ তাহাদিগের বেতন সামান্ত মাত্র | দাল, রুটা ও ঘ্বৃতই 
তাহাদিগের প্রাত্যহিক আহার । সরকার” হইতে তাহার! মাংস 

পায়না । গোর! সৈন্তদিগকে প্রত্যহ নিয়মিত রূপে মাংস দিবার 

বন্দোবস্ত আছে। একজন উচ্চপদস্থ সমরবিভাগের ইংরাজ 

কর্মচারী একবার কথায় কথায় আমাকে বলিয়াছিলেন ষে 

নৈনিকজনোচিত পরিশ্রমের কাব্যে এবং রণক্ষেত্রে সাহম ও বীরত্ব 

প্রদর্শন সম্বন্ধে সিপাহী সৈম্ভ কোন অংশেই গোরা সৈম্ত অপেক্ষা 

হীন নহে। একথা লর্ড রবার্টস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরাঁজ 
সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষেরাও একবাক্যে স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। 

কোনজাতির স্বাধীন ব৷ পরাধীন হওয়া কেবলমাত্র আহারের উপর 

ভর করে না; তাহ! যদি হইত, তাহ! হইলে বাঙ্গালীর স্তায় 

অন্ন ও মংস্তভোজী ক্ষুদ্রকায় জাঁপানদেশবাসীগণ, মাংসভোজী 
বিশালদেহ রুষজাতিকে কি স্থল-যুদ্ধঃ কি নৌ-যুদ্ধ, কিছুতেই 

পরাজয় করিতে সমর্থ হইত না। তাহা হইলে আমিষ- 

ভোজী স্ুসভ্য গ্রীক ও রোমাঁনগণ অসভ্য গথদিগের অথবা 

ভারতবাসী মুসলমান জাতি অপর জাতির অধীনতা-শৃখলে 

আবদ্ধ হইত না। কি বীরত্বঃ কি সাহস, কি ক্লেশ-সহিষুণতা, 

কি দীর্ঘ জীবন, ইহার কোনটাই মাংস-ভোজীদিগের এক- 
চেটিয়া নহে; নিরাঁমিষভোজীরাও ইহাদিগের সকলগুলির তুল্য 
অধিকারী। 



আমিষ ও নিরামিষ ভোজন । ২১৯ 

বর্তমান সময়ে ইউরোপে সৈনিক বিভাগে এবং ব্যায়ামক্রীড়া- 

স্থলে এসম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তদ্দার৷ প্রতিপন্ন 
হইয়'ছে যে দীর্ঘকাল ব্যাপী গুরুতর পরিশ্রমের কাধ্যের জন্য 

শর্করাজাতীয় খাছা মাংসজাতীয় খাস্ভ অপেক্ষা অনেকগুণে শরেষ্ঠ। 

জর্মনিতে কোন সময়ে বহুদূর পদব্রজে ভ্রমণ করিবার সময়ে 

কতকগুলি লোককে চিনি-ঘটিত খাছ্যঃ অপর কতকগুলিকে মাংস 

এবং অবশিষ্ট লোকদ্িগকে মদ্য পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল। 

পরে দেখা গেল জমে যাহারা চিনি খাইয়াছিল, তাহার সকলেই 

সেই দ্ীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল । যাহাষ! মাংস 

ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ছুহ চারিজন ব্যতীত অপর 

সকলে যথা ল্ময়ে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারে নাই। যাহারা 
মদ্ধ পান করিয়াছিল তাহারা অদ্ধ পথ অতিক্রম করিতে ন! 

করিতেই বিশ্রাম-স্থখ লাভ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইউরোপের 
অনেক স্থলে কুচ ()121:08) করিব|র সময়ে সৈম্দিগকে চকোলেট 

(01)০০০1৪%০) প্রভৃতি চিনি-ঘটিত পদার্থ রমদ রূপে বিতরণ কর! 

হয়) ইহা ভক্ষণ করিয়া তাহার! বহুপথ অতিক্রম করিতে ক্লেশ 

বোধ করে না। ব্যায়।ম-ক্রীড়ায় যাহারা বিশেষ পারদর্শী, 

তাহার্দিগকে মাখন ও শর্করাজ।তীয় থাগ্ক অধিক পরিমাণে ভক্ষণ 

করিতে দেখ। যায় । 

সিংহ ব্যাত্রাদির দৃষ্টান্ত দিয়া অনেকে বলেন যে মাংস-ভোজনেই 
শরীরে অমিত বলের সধশর হয় এবং কাধ্যে ক্ষিপ্রকারিতা জন্মে। 



২২০ খাছ । 

অবস্ঠ একথা স্বীকা্য বে সিংহ, ব্যাপ্র প্রভৃতি মাঁংসাশী অন্ত 

অত্যন্ত বলশাঁলী ও ক্ষিপ্রগ।মী ; অনায়াসে বড় বড় গরু মহ্ষিকে 

পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী গুরু» 

তর পরিশ্রমের কার্যে সিংহ বা ব্যান, হস্তীঃ উষ্ী বা ঘোটকের সম- 

তুল্য নহে। হস্তী, উদ্ ও ঘোটক সবগুলিই উদ্ভিষ্তোজী জন্থ। 
ইহাপিগের মত পরিশ্রসহ কষই্টসহিঝু জন্ত আর দেখিতে পাওয়। 

যায় না। হন্তী অতি ছূর্বহ ভার বহন করিতে সক্ষম; ঘোটক 

ব্যা্বের স্যাায় ২০২৫ হাত এককালে ল।ফাইতে পারে না বটে 

কিন্তু আরোহীকে পৃষ্ঠে লইয়া ১৭।১৫ ক্রোশ সমগতিতে অক্নেশে 

দৌড়িয়৷ বায়। মরুছ্ছলে ভারব।হী উদ্ট্রের ক্লেশ-সহিষুণতাঁর বিষয় 

কাহারও অবিদ্বিত নাই । ব্যান্্র ও পিংহের পক্ষে এরূপ দীর্ঘকাঁল- 

ব্যাপী পরিশ্রমের কার্য এক প্রকার ছুঃসাধ্য। আর যাহারা মনে 

করেন যেব্যাপ্র বা পিংহ মাংস ভক্ষণ করিয়াই বহুদূর লাফাঁইতে 
পারে, তীহারা ভুলিয়া! যাঁন ষে উষ্ভিছ্তেরজী বানর ব। হরিণ স্তর 

লক্ষ প্রদানে নিতান্ত অপারগ নহে। 

খাগ্ভের সহিত মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 

আছে কি না, তাহা নিঃদন্দেহরূপে প্রমাণ করা স্থুকহিন। 

অনেকের বিশ্বাস (আমাধিগের প্র/চীন খধিদিগেরও এই মত) 

যে, মাংস প্রভৃতি তেজস্কর পনার্থের আহারে স্বভাব উগ্র হয় এবং 

রিপুদকল উত্তেজিত ইসা থাকে । মাংসাশী জন্তু এবং মাংস- 

(ভাজী জাতিদ্িগের প্রতি লক্ষ্য করিলে. এই ধারণ! একেবারে 



আমিষ ও নিরামিষ ভোজন । ২২১ 

“অমূলক বলিয়! মনে হয় না । কোন কোন ইউরোপীয় শরীরতত্ব- 
'বিদ পণ্তিত এই মতের সমর্থন করিয়াছেন । * 

আধ্যখধিগণ আমিষ-পদার্থ তামষিক আহাররূপে নির্দেশ 

করিয়! জ্ঞানাম্বেষী ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা! একবারে নিষেধ করিয়া 

গিয়াছেন। ক্রহ্গচর্য্যধারিণী হিন্দু বিধবার আমিষ ভক্ষণ একবারেই 

নিষিদ্ধ । তবে নিরামিষ ভোজন করিলেই যে নিরীহ স্বভাব 
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২২২ থান । 

এবং ইন্দ্রিয়জয়ী হুইবে তাহার কোন অর্থ নাই। ভল্ল,ক 
বন্য মহিষ, গণ্ডার, বন-মান্ষ প্রভৃতি কোপনস্বভার হিংস্র বন্ত 

পশুরাও কেবলমাত্র উদ্ভিদ ভোজন করিয়া থাতক। কত 

বৈষ্ণব আধ্যাঁধারী বকধার্ট্িককে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া ইন্রিয়- 

গরতন্ত্রভার পরাকাঁষ্ঠা প্রদর্শন করিতে দেখা যাঁয়। স্বভাব ও 

চরিত্র, শিক্ষা ও সংগর্গের উপর বত অধিক নির্ভর করে, 

থাঁছ্যের উপর তদ্রপ নহে। ৩বে যতদূর দেখিন্তে পাওয়া যায়, 

অপরিমিত মাংস ভোজনে নানারূপ রিপু-দোষ ঘটিবার সম্ভাবন1 । 

ইহা! অবগ্ত ম্বীকাব্য যে অল্প পরিমাণ মাংস নিত্য ভোজন 

করিলে ও প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর 

হয় না। 

অনেকে বলেন থে মাং নহজে পরিপ|ক হয়, দাল প্রভৃতি 

মাংসজাতীয় উদ্ভিগ্জ খাগ্য অঠিশয় ছ্পাচ্য । একথা! আমর! 

একটী সাধারণ সত্য বলিন্ন। স্বীকার করি না। খাছ্ধ পরিপাক 

হওয়া অনেক সময়ে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অধিক 

পরিমাণ দাল খাইলে পরিপাকের ব্যাধাত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু 
যাহাঁদের দাল ভাত বা দাল রুটা (ভাজন করা অভ্যাস, তাহাদের 

যথাপরিমাণ দল খাইয়া পরিপাক করিতে কোন কষ্ট হয় না। 

যাহার! মাঁংস-ভেজনে অভ্যস্ত, তাহাদের পক্ষে দাল যেখন হুম্পাচা 

হয়, তেমনই যাহার! দাল ভাত বা দাল রুটা খাই! থাকে, 

তাহারা প্রত্যহ মাংস খাইলে তাহাদিগেরও পরিপাকের ব্যাঘাত 



আমিষ ও নিরামিষ ভোজন । ২২৩ 

জন্মে। বিশেষতঃ অনেকে অনুমান করেন যে পুরুষ|নুক্রমে দাল 

খাইবার নিমিত্ত তাহাদের পরিপাকমন্ত্রাদি এরূপ ভাবে গঠিত হয় 
যে তাহাদের সহজে উক্ত খা্ভ পরিপাক করিবার ক্ষমতা জন্মে। 

এই অনুমান নিতান্ত ভিত্তিশূন্ত বলিয়া বোধ হয় না। 
মিতব্যয়িতা হিসাবেও এদেশে নিরামিষ-তোজন আমিষ-ভোজন 

অপেক্ষা প্রশস্ত । সকল দেশেই মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষ খাদ্য 

নিরামিব খাগ্ভ অপেক্ষা হুর্্বল্য * এবং ভারতবর্ষের গ্ভায় গ্রীয়- 

প্রধান দেশে উহীর1 শীঘই বিকৃত হইয়া যায়। বিলাতের গ্তায় 

এদেশে উহাদিগকে ২।৪ দিন রাখিবাঁর উপায় নাই । এদেশের 

অধিকাংশ লোকের অবস্থা সচ্ছল নহে; মাংস-ভোজন এদেশের 

সাধারণ হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত হইলে তাহা্িগের সাংসারিক ব্যয় 
সম্কুল।ন হওয়। ছুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। সামান্ত ব্যয়ে তাহারা দল 
ভাত পেট পুরিয়৷ খাইতে পায় কিন্ত মাংসের ব্যবস্থা করিতে হুইলে 
শ|ভ্ত্রনিষিদ্ধ মাংস ব্যতীত সুলভ মুল্যে তাহ।দের অন্ত মাংস সংগ্রহ 

করিবার উপায় নাই। হিন্ছু-সমাজ-ভুক্ত কোন বাক্তিই এরূপ 

ব্যবস্থা! প্রচলনের উপদেশ দিবেন না। সংসারে রান্না ভাত দাল 

বেশী থাকিলে পরদিন উহার ব্যবহার চলিতে পারে; ছুই দিনের 
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২৪ খাস | 

পাস্তা ভাঁতও এদেশের অনেক গরীব লোক খাইয়! থাকে, তাহাতে 

তাহাদের শরীর অন্ুস্থ হয় না। কিন্ত মাংস বাড়তি হইলে 
উহাকে ফেলিয়া দিতেই হইবে গ্রীন্মপ্রধান দেশে প্বাসি* মাংস 

ভোজন অনেক সময়ে সমূহ বিপদের কারণ হইয়া! থাকে । 

আমিষভোঁজীগণ মাংস নির্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান 

না হইলে অনেক সনয়ে তাহাদিগের নানাবিধ রোগে আক্রান্ত 

হইবার সম্ভাবনা ; নিরামিষতোজীগণ এরূপ বিপদ হইতে প্রায় এক 
প্রকার মুক্ত। গো-মাঁংসঃ মেষ মাংস ও শুকরের মাংসের মধ্যে 

অনেক সময়ে যক্সারোগের এবং নানাবিধ উতৎকট কৃমি রোগের বীজ 

লুক্কায়িত থাকে । এরূপ মাংস স্থসিদ্ধ না হইলে এই কল রোগের 
বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, অথচ মাংস বেশী দ্দ্ধি হইলে উহা 
অপেক্ষাকৃত গুরুপাঁক হয় বলিয়া অনেকে সম্পূর্ণ দিদ্ধ মাংস ভক্ষণ 
করেন না। সুতরাং রে।গ-বীক্-সংশ্ি মাংল তোজনে শরীরে 

এ সকল ছুঃসাধ্য রোগের প্রাছুর্ভাব হইয়। থাঁকে। মাংস শুদ্ধ 

চক্ষে দেখিয়া উহা দোষস্থ কি না, তাহা অনেক সময়ে স্থির 

করিতে পারা যায় না। যতদুর জানা আছে? ছাগ-মাংসের মধ্যে 

যক্মা-রোগের বাজ থাকিতে দেখা যায় না। 
মাংসের মধ্যে কৃমি কীটার্দির বীজ না থাকিলেও অনেক 

সময়ে কতকগুলি বিষাক্ত পবার্থ ( 7000910099 ) তন্মধ্যে 
আপনাপনি উৎপন্ন হয়; এরূপ মাংস ভোজন করিয়া ওলাউঠার 

ন্যায় রোগ উৎপন্ন হইয়া! অকাল-মৃত্যু সংঘটিত হইয়ছে। এতম্তিস্ 



আমিষ ও নিরামিষ ভোজন । ২২৫ 

নাংসাৰি খাগ্ভের মধ্যে উক্ত জন্তদিগের শরীরজাত বিধিধ দুষিত 
পদার্থ (17%:01918010611005 702.00915) অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্ধা- 

মাঁন থাঁকে এবং উহা্দিগকে পৃথক করিয়। মাংস আহার করিবার 

উপাঁয় ন।ই। এরূপ দুবিত পদাথথ ফল, মুল প্রভৃতি কোন 

উড্ভিজ্জ দ্রব্যের মধ্যে থাঁকে না, স্থতরাং যাহারা মাংন ভক্ষণ 

করেন নাঃ তাহারা এই অন্বিধার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ 

করিয়া থাকেন । 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন ত1 সম্বন্ধে ও নিরামিষ-ভে জন্ আমিষ-ভোজন 

অপেক্ষ। শ্রেষ্টস্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত । ধাহার! মাংস 

ভোজন করেন, ঠাহাদের রগ্ধনশালায় পাশীর পালকঃ হত অন্ত- 

দিগের অন্ব।তি, ছাল, চব্বি, রক্ত, হাঁড় ইত্য।দি চক্ষুর অপ্রীতিকর 

পদার্থ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বিকৃত 

হইয়া বারুকে দূষিত করে। নিরামিষ-ভোজীর রদ্ধন-শালায় 
তরক|রির খোঁপা ছুইদিন পড়িয়া থাকিলে ও দর্শন ব। ঘ্রাণেক্িয়ের 

বিশেষ বিরক্তি উৎপাদন করে না। মাছ মাংস পচিলে ধেরূপ 

দুর্গন্ধ নির্গত হয়, সাধারণতঃ উদ্ধিজ্জ পার্থ বিকৃত হুইয়। তক্রপ 
পৃতিগন্ধ উৎপাদন করে ন1। 
আমিষও নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে একজন ইংরাজ গ্রন্থকার বেরূপ 

মনোহারিণী ভাষায় তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহ। 

এস্থলে উদ্ধত করিবার লোভপম্বরণ করিতে পারিলাঁম না £-- 
“0015 0708৮987660 58865501 2৮510 20018] 1১080 102 

80007105 ০1021710000 165 08007910100 /1)575৬51 5 0০০271108 
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৮৪%০৪০1০ 016 [0] 1219812, 0101025 056 ৮7170912185 [117016৭, 

15617518১10010555 211 120101558৮০ 075 56৪-০02815, 211 40105 2170 

(21021 4১776271055 09581) 25 50100] 01 10৮61 82621) 0 00৩ 7001 

200 0৮০11200101) 0 0115 [০7৮10075201 ০৮2 1১9 11)0 1101), 0176 

0950 00129) 01)9 0950 059079 005 50000956 1701150188) 0115 18056 

8০1৮9 117005 11) 0110 0110) 216 050 01 ৪ 1901019 ০9019 0161) 

10115 101) 16৭0 00 10761100081 8170 1012] 0০৮০1007001), 

16152 01011905500 1170676561176 ঠি০0 0091 01670 0217 50810615 ১৩ 

80120601750 2. 7182. [90110950250 01 70091 01 01801010001 70011) 

0175৪ আ1)0 1885 009 65018 1013 950110015 ৩101161 100715 017178102 

01" 1915 19120060625 117 9৮018 016 ও ৮0001217801) 0081. 

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠক পাঁঠিকাঁর অব- 
গতির জগ্ত ভাষায় প্রকাশ করিলাম -_- 

“প্র।ণীর৷ প্রকৃতি-প্রদত্ত প্রবৃত্তি অন্ুপারেই খাগ্ভ নির্বাচন 

করিয়। থাকে । যদি কোথাও গলিত পুতিগন্ধময় মৃতদেহ পতিত 

থাকে, তখার আমরা নিমেষ মধ্যে গৃধিনী, শক্চুনি, শৃগাল 

প্রভাত নাংসাশী জীবগণের তাগুব নৃত্য দেখিতে পাই । তাহা- 

দিগের যাহা কিছু ভোজনাবশিষ্ট থাঁকে; কৃমি কীটে৭ দ্বারা তাহার 

সদ্যবহার হইয়া থাকে। সিংহ ব্যান্ব'দি মাংসাশী প্রাণী সগ্ঘহত 

জীবের রন্তপান করিতে নিতান্ত লোলুপ; গলিত মৃতদেহ স্পর্শ 

করিতে ভাহার। ঘ্বণা বোধ করে। থাগ্ভ সধ্বন্ধে মন্ুষ্যের স্বাভা 

বিক প্রবৃত্তি কিঃ তাহাই এক্ষণে আমাপিগের আলোচনার বিষয় |” 

“প্রিয় পাঠকপাঠিক, আসুন, আমরা খর বাগ্নের মধ্যে 
প্রবেশ করি । দেখুন দেখি, রদনার তৃপ্তিকর নয়নাভিরাম ফল ও 
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পুষ্প-হ্ুশোভিত কতনুন্দর বুক্ষরাজি তথায় বিরাজ করিতেছে ; 

তাহানের স্ুগন্ধে চতুদ্দিক পরিপূর্ণ হইয় রহিয়াছে । কত সুন্দর 

বিহঞ্গ সুমিষ্ট ফলের লোভে বাগানে আসিয়! বৃক্ষশাখায় বলিয়া 

স্থললিত সঙ্গীতে কর্ণকুহরের তৃপ্তিসাঁধন করিতেছে । কত মুন্দর 

বালকবলিকা সরল ও মধুর হান্তে প্রাণমন বিমে।হিত করিয়! পুষ্প 
চয়ন ও ফল সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে । আবার এঁ বাগানের 

পার্থে দৃষ্টিপাত করুন, কেমন এক শ্তামল শন্তক্ষেত্র মৃছ্মন্দ 

বাধুভরে আন্দোলিত হইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া, নয়ন 
ও মনের কি অনির্ধচনীয় প্রীতি সম্পাদন করিতেছে !” 

“পাঠকঃ চলুন দেখি, আমর! একটু অগ্রসর হইয়া কোন মাঁংস- 

বিক্রেতার দোকাঁনে অথবা বড় একটি কসাইখানায় প্রবেশ করি। 

মুপকাষ্ঠে বদ্ধ, আসন্ন মৃত্যুভয়ে কম্পিত-দেহ শত্ত শত নিরীহ 

প্রাণীর অশ্রপূর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডল কি নিদারুণ দৃশ্ঠই আঁমাদিগের 

নয়নের মমক্ষে উপস্থাপন করিবে ! কি হৃদয়বিদারক মৃত্যু-যস্ত্রণার 

ভীষণ ধ্বনি আমার্দিগের কর্ণকুহুরে প্রবেশ করিবে ! চতুর্দিকে 

বিক্ষিপ্ত রক্তমাংস প্রভৃতি পদার্থ বিরুত হুইয় কি ভয়ানক 

পৃতিগন্ধই নাসিকাঁর মধ্যে প্রবেশ করিবে ! পর়ঃপ্রণাঁলী প্রবাহিত 

মানবের চিরউপকারী জীবগণের অবিরাম রক্তজোঁত হৃদয়ের 

কোমল প্রবৃত্তি গুলির উপর কি নিদারুণ অঙ্কুশ আঘাত করিবে !” 

“পাঠক, একবার এই দুই স্থলের প্রভেদ মনে মনে চিন্তা 

করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতা ও চিত্তের 



৩৬ খন । 

্রফুল্লতা সম্পাদন সম্বন্ধে উভয়ের পার্থক্য সহজেই বোধগম্য 

হইবে। যদি আপনার অতিপ্রিয়জনের হ।ত ধরিয়! ভ্রমণে বাহির 

হয়েন, তাহ! হইলে এই ছুই স্থানের মধ্যে কোন স্থানে তাহাকে 
লইয়া যাইতে আপনার ইচ্ছা! হইবে ? যদি প্রিয়জনকে কোন পদার্থ 
উপহার দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে রসাল ফল- 

স্থসজ্জিত একটা ডালি পাঠাইতে ইচ্ছা করিবেন, অথবা এক খণ্ড 

সিদ্ধ বা দগ্ধ মাংস পাঠাইতে আপনার প্রবৃত্তি হইবে ?” 

“মানুষ স্বভাবতই বৃক্ষ, লতা, ফল, পুষ্পাদি ভাল বাসে। 

কারণ উদ্ভিজ্জগৎ তাহার প্রক্কৃতি ও সৌন্দধ্যানুভূতির অনুকুল । 
পুষ্পোগ্ঠান বা ফলের বাগান সিংহঃ ব্যান্র, শফুনি বা গৃধিনীর 

কদাচ প্রীতিকর বা উপভোগ্য নছে।” 

“কতকগুলি মাংসপ্রিয় চিকিৎসক ও শারীর-বিজ্ঞান-বিদ্ 

পণ্ডিতদ্দিগের মতে আমাদের মাংস-ভক্ষণ অবশ্য প্রয়োজনীয় । 

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় ঘষে এইমত বহুদার্শতার 

উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । এসিয়া, ইউরোপ, আক্রিক1 ও আমেরিকা! 

প্রভৃতি মহাদেশের অধিকাংশ দরিদ্র লোকেই রুচিভেদ বা অবস্থা- 

বৈগুণ্য হেতু মাংস ভোজন করিতে সমর্থ হয় না এবং ভারতবর্ষ, 

চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের ধনী লোকের মধ্যেও মাংসের ব্যবহ।র 

বিস্ততভাবে প্রচলিত নাই। পৃথিবীর সকল দেশেই দরিদ্র 

লোকের! যাবতীয় কায়িক পরিশ্রমের কাধ্য করিয়া থাকে; অথচ 

দেখ! যাইতেছে ষে তাহার! নির/মিষ আহারের উপর সম্পূর্ণভাবে 
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নির্ভর করে। নিরামিষভোজীদিগের মধ্যে স্চার অঙ্গসৌষ্ঠব, 

উৎকৃষ্ট দস্তপংক্তি সুদৃঢ় মাংসপেশী, বলিষ্ঠ বাহু এবং সুচিস্তা- 
উৎপাদক তবান্বেষী মস্তিক্ষের বিকাশ সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। প্রায় 
সকল প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি তীহাদিগের রচনায় নিরামিয- 

ভোজনের প্রশস্ততা সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাঁশ করিয়াছেন 

এবং নিজ নিজ জীবনে তদন্ধুযায়ী কার্য করিতে যত্বধান 

হইয়াছেন ।” 
এ সম্বন্ধে আমীদের বক্তব্য এই যে সকল মন্ুষ্যের পক্ষে এক 

প্রকার আহার নির্দেশ কর! সম্ভব বা যুক্তিসঙ্গত নহে । যেমন 

সকল বিষয়েরই দেশ, কাল ও পাত্রভেদে একটা স্ুসঙ্গত মীমাংসা 
হওয়া উচিত, আফার সন্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম হওয়া সঙ্গত 

নহে। কাহারও আমিষ-ভোজন একেবারেই সহ হয় না, কেহ বা 

মাংস ভোজন ন। করিলে স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে পারে না। এরুপ 

ছুই জন ব্যক্তির পক্ষে একরূপ আহারের ব্যবস্থা কখনই সঙ্গত 
হইতে পারে ন।। পৃথিবীর কোন কোন স্থান সমস্ত বৎসরই 

বরফে আবৃত থাকে, তথায় শস্ত।দি কিছুই জন্মিতে পারে না। এই 
সকল স্থানেরু অধিবাসিগণ প্রধানতঃ মাছ বা! মাংস খাইয়াই জীবন 
ধারণ করিয়! থাকে । তবে ভারতবর্ষের স্তায় গ্রীক্মপ্রধান দেশে 

ধসের ব্যবহার যতই অল্প হয়ঃ ততই ভাল। আমাদিগের দেশে 

অধিক মাংস ব্যবহার করিলে যরতের রোগ হয়। মূল কথ! এই 
যে আমিষ ভোজন বা নিরামিষ ভোজন কোনটাই অতিরিক্ত 



২৩২ খাস্য। 

মাত্রায় হওয়া উচিত নহে। যেমন মাংস অধিক পরিমাণে খাইলে 
নানাবিধ বাতরোগ উৎপন্ন হয়, তব্রপ ভাতঃ দাঁল, রুটা, মিষ্টান্ 
প্রভৃতি পদার্থ অধিক খাইলে নানাবিধ অজীর্ণ রোগ ও বহুমুত্র 

রোগ জন্মিবার সম্ভাবন!। 

বানর ও বনমানুষের দেহের সহিত আমাদিগের শরীরের 

গঠনের নিকট-সাুগ্ঠ দেখিয়া কেহ কেহ অগ্রুমান করেন ষে 

বানর ও বনমানীষের ম্যায় ফল-মুলই আমাধিগের প্ররূত খাদ 

আমরা শাহাদিগের ম্তায় ফল-মুল-ভোজা ( £1081501009) হইয়া 

স্ষ্ট হইরাছি। আমাদের দাতের গঠন সিংহ, ব্যাস প্রতৃতি 
নিরবচ্ছিন্ন মাংসাশী বা গে, মেষ+ ছাগ প্রভৃতি হণভেজী চতুষ্পদ 

প্রাণীর তুল্য নহে; আমাধিগের দাতের সহিত বানর বা বন- 
মানুষের দাতের অনেক সাদৃপ্ত আছে। নিরবক্ছিন্ন নাংসাশী জন্কর 

আমাশয় ও অদ্ধের দৈর্ঘ্য অধিক নহে। কিন্তু গে মহিমাদি তৃণ-. 

ভোজী প্রাণীদিগের আ.মাঁশয় ও অন্তর স্থবৃহৎ এবং গঠনে মাংস!শী 

প্রাণীদিগের পরিপাক-মন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানুষের 

আমাশয় ও অন্তের গঠন কোন কোন অংশে মাংসাশী জন্তর তুল্য 

হুইলেও দৈর্ঘ্যে উহা! হইতে অনেক বড়; অথঢ তৃণ-€ভোজী প্রাণী- 

দিগের পরিপাক-মন্ত্র হইতে গঠনে বিিন্ন এঘং দৈর্ঘ্যে অনেক 

ছেটি। মাঁংসাণী 'জন্তর পায়ে কঠিন তীক্ষঃ হুচল নখ থাকেঃ 

আহ্ুল থাকে না। উদ্ছিদ্ ভোজী প্রাণীগণের পায়ে ক্ষুর অথবা 
আঙ্কল াকিতে দেখা যাঁয়+ এবং আঙ্ুলে যে নখ থাকে; তাহ 



আমিষ ও নিরামিষ ভোজন । ২৩৩ 

সচরাচর মাংসাঁণী জীবের চ্ঠায় কঠিন 'ও সচল হয় না । তৃণ-ভোজী 

প্রাণীগণ ঘাস; খড়, গাছের ডালপাল! ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়! উহ 
হইতে শরীর পোঁষধণোপযোগী সার পদার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, 
কিস্ত বানর, বন্মাঁনুষ বা মানুষ, ঘাঁস, খড়, পাতা, গাছের ডাল 

ত্যাদি পরিপাক করিতে পারে না । বানর ও বনমান্ষের ভ্যায় 

আনরাও প্রাকৃতিক প্রণালী বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত এবং ফল? মূল ও 

বীজের মধ্যে সঞ্চিত শ্বেত-সার, চিনি, তৈল, গ্রটেন্ লেগুমিন্ 
প্রভৃতির মাঁরপদর্ধি সমূহ ফল, মূল ও শস্তাদির সহিত্ত গ্রহণ করিয়া 
জীবনধাবণ করিতে সমর্থ হই । 

কেহ কেহ বলেন বে ভূমিকর্ষণ দ্বারা উৎপন শত ও ফলমুলাদি 
মান্থষের প্রকৃত খাগ্ভ। মানুষ কেবল বিরুতরুচির বশবন্তী হইয়া 

মাংদ ভক্ষণ করিতে শিখিয়াছে এবং এক্ষণে বহুদিনসঞ্চিত 

অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে । অবশ্য একথা স্বীকার্য্য থে 

ইতর প্র।ণীদিগের রুচি ও তাহাদের প্রকৃত খাগ্ভ প্রকৃতি স্বয়ং 

নির্দেশ করিয়া! দিয়াছেন এবং তাারা আব্হমান কাল ব্যাপিয়। 

সেই একই প্রকণর থাগ্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে । মানুষের 

বিচারশক্তি আছে বলিয়া তাহারা রুচি ও দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা 

করিরা খাগ্ক নির্বাচন করিয়া থাঁকে। মানুষের আর একটী 

বিশেষ ক্ষমতা এই যে তাহারা যে কোন নূতন স্থানে বাউক না 

কেন? খাগ্ভ ও পারিপাশ্বিকি অবস্থা সম্বন্ধে আপনাঁকে শীঘ্র তদ- 

বন্থার উপযোগী করিয়া লইতে পারে। ইতর প্রাণীদিগের 
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সম্বন্ধে এ নিয়ম সর্বথা খাটে না । উষ্চ-প্রধান দেশের প্রাণীকে 
শীত-প্রধান দেশে লইয়া গেলে অথবা হিমদেশের প্রাণী অত্যুঞ্ণ 
স্থানে নীত হইলে অধিক দিন বাঁচে না । উদ্ভিদ্ভোজী প্রাণীদিগকে 
মাংন খাইতে দিলে খায় না, জোর করিয়া! খাওয়াইলে শীঘ্র 
মরিয়া যায়। সেইরূপ আমিষভোজী প্রাণীকে নিরামিষ ভোজন 

করিতে দিলে উহা! অধিক দিন সুস্থ দেহে বাচিয়! থাকিতে পারে 

না। মানুষ নিরামিষ ব আমিষ, যে কোনপ্রকার খাগ্ের উপর 

নির্ভর করিয়া বাচিয়া থাকিতে পারে ।॥ অসভ্য অবস্থায় মানুষের 

প্রাকৃতিক রুচির যেরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া ধায়, সভ্যাবস্থায় 

উহার আমুল পরিবর্তন সংঘটিত হুইয়৷ থাকে ৷ অসভ্যাবস্থায় 
আমরা মনুষ্যকে শিকাঁর ও শিকাঁরলন্ধ মাংসের উপর নির্ভর করিতে 

দেখিতে পাই । জাতি ষত সভ্য হয়, ততই কৃষিকার্যের উপর 

তাহার আস্থা জন্মে । সুতরাং শুদ্ধ প্রাকৃতিক রুচি লইয়৷ যদি 
বিচার করিতে হয়ঃ তাহা হইলে বরঞ্চ মাংস ভক্ষণের সপক্ষে 

দু'একাঁটি কথা বলিতে পারা যায়। তবে ইতর জন্তর সহিত মান্গু- 
কোন বিষয়েরই তুলনা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইতর প্রাণীদিগকে 
চিরকাল একই অবস্থায় থাকিতে দেখ। যায় কিন্তু মানুষ ক্রমাগত 
উন্নতির দ্রিকে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং আদিম অবস্থার 

অভ্যাস বা রুচি উন্নত অবস্থার উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করা 

স্থবিচার-সঙ্গত নছে। 

যাহা হউক, নিরবচ্ছির আমিষাণী ব। নিরামিষাণীঃ কেন 



আমিষ ও নিরামিষ ভোজন। ২৩৫ 

পক্ষেরই মৃত অন্রান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া, যদি আমর! খাগ্া- 

নির্বাচন সম্বন্ধে দেশ, কাল, পাত্র ও রুটি অনুসারে আমাদধিগের 

অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করি; তাহা হইলে আমর!) আমিষ বা 
নিরামিষ, উভয় প্রকার খান্ধ-সাঁমগ্রী হইতে শরীর পোষণো- 

পযোগী উপাদান সমূহ যথা প্রয়োজন পরিমাণে সংগ্রহ করিয়। 
স্বাস্থ্য-রক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হই। 



(১৬) 

খানে ভেজাল ও তঙ্গিবারণের উপাক্স । 

মানব-সমাঁজে সভ্যতার আলোক প্রতিভাত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে খাগ্ভে ভেজাল দিবার কুপ্রবৃত্তি হু ব্যবসায়ী দিগের হৃদয়ে 

স্থান লাভ কর্রিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন নিজ 

পরিবারের আহা্য সমস্ত দ্রব্য স্বয়ং প্রস্তুত করিতঃ যখন নিজে 

চষ করিয়া স্বীয় পরিবারের অন্নের সংস্থান করিত, নিজের তাতে 

বস্ত্রা্দি বয়ন করিয়া দেহকে শীত ও তাপ হইতে রক্ষা করিত, 

যখন স্বয়ং গো-পাঁলন করিয়া হুগ্ধী, দধি, মাখন প্রভৃতি নিত্য 

প্রয়োজনীয় খাগ্সমুহু উৎপাদন করিত, তখন খাস্যে ভেজাল 
হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আজিও পৃথিবীর অনেক 

স্থানে এমন জাতি দেখিতে পাওয়। বাঁয়ঃ যাহ।রা সমাজবদ্ধ হইয়! 

বাস করে না এবং যাহার! এখনও স্ব স্ব পরিশ্রন দ্বারা উৎপন্ন 

আড়ম্বরশূন্ঠ বিশুদ্ধ খাছ্-সামগ্রী দ্বারা জীবন-যাত্র! নির্বাহ করিয়। 
থাকে । 

সভ্যতাঁর বিকাশে মানুষ যখন সমাঁজবদ্ধ হইল; তখন একের 

পরিশ্রমের ফল অপরের পরিশ্রমের ফলের সহিত বিনিময় করিতে 

আরম্ভ করিল। এইরূপে জাতি-বিভাঁগ, ব্যবসা-বিভ।গ এবং কার্ধ্য- 

বিভাগ সমাজে প্রচলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অসাধু ব্যবসায়িগণ 

অধিক লাভের 'এত্যাশায় খাগ্ভ ও অন্তান্ত পণঠদিতে ভেজাল 

দিতে আরম্ভ করিল । 



খাছ ড্জাল ও তন্নিবারণের উপায় । ২৩৭ 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেও খানে ভেজাল দেওয়। হইত। 

অনেক প্রাচীন গ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি 

সংহিতাকারেরা ওষধ ও খাগ্যাদিতে ভেজাল দিলে অপরাধীর 
শান্তির ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন । 

যাজ্ঞবন্ক্য-সংহিতা হইতে এ সম্বন্ধে তিনটা বচন উদ্ধত 

হইল $-_ 
ভেষজ স্েহলবণগন্ধধাস্তা গুড়াদিযু ৷ 

পণোক প্রক্ষিপন্ হীনাং পণ।ন্ জাপস্ত যোড়শ | 
ষধ, ঘ্বত তৈলাদি ন্েহ দ্রবাঃ লবণ? কুহ্মে।দি গন্ধ? ধান্ত, গুড় 

প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে যোড়শ পণ দণ্ড 

হইবে। 
মুচ্চর্মমণিস্রায় কাষ্ঠবন্কলবাঁসসাং। 

আজাতৌ জাতিকরণে বিক্রেয়াষ্ট গুণোদমঃ || 
অপকষ্ট স্থতরাং হীনমূল্য মৃত্তিক1, চর্ম; স্কটিকাদি মণি, সুত্রঃ 

কাষ্ঠ, বন্ধল এবং বস্ত্রের বহুমূল্যতার জন্ত কৃত্রিম উৎকর্ষ সম্পাদন 

করিলে, বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আট গুণ অর্থ দণ্ড হইবে। 
অন্তহন্তে চ বিক্রীতং এষ্টং বাই ছুষ্টবদ্ যদদি। 

বিক্রীণীতে দমন্তত্র মুল্যাৎ তু দ্বিগুণো ভবেৎ ॥। 
অন্তের নিকট বিক্রীত দ্রব্য অপরের নিকট বিক্রয় করিলে, 

কিন্বা সদোষ দ্রব্য নির্দোষ বলিয়) বিক্রয় করিলে, বিক্রীত ভ্রব্যের 
যুল্যাপেক্ষা খিগুণ দণ্ড হইবে। 



২৩৮ থাস্য | 

আমাদের দেশে যখন খাদ্য দ্রব্য স্থলভ ছিল, তখনও অসাধু 
খ্যবসায়ীগণ খাদ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ভেজাল দিতে সম্কুচিত হইত 
না। যখন কলিকাতার ময়দার কল হয় নাই, যখন গম অপেক্ষা 

চাউল সম্ভা ছিলঃ তপন উড়িয়ার! বাঁতা দিয়া গম ভাঙ্গিত এবং 

চাঁউলের গুড়ি যথেষ্ট পরিমাণে ময়দার সহিত মিশাল দিত। 

আমাদ্দিগের শিশুকাঁলেও কলিকাতায় এ কালের মত ঘরের হুধ 

ব্যতীত বাঁজারের দৃধ প্রায় জল ছাড়া পাঁওয়া যাইত না। তখনও 
এখনকার মত পশ্চিম হইতে ভেজাল ত্বৃত কর্পিকাঁতায় আমদানি 
হইত। তবে তখন আমারিগের মধ্যে ঘ্বৃতের এত অধিক খরচ 

ছিল ন। বলিয়া ভেজালের ব্যাপারও কম ছিল। ঘ্বতের খরচ 

যতই বাড়িতেছে, ততই পশ্চিম হইতে টিনে করিয়া ভেজাল ঘি 

এদেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইতেছে । এখন ভেজাল স্বত 
ব্যতীত বিশুদ্ধ ঘি বাজারে পাওয়া যায় না বলিলে অতুযুক্তি হয় ন!। 
সরিষার তৈল তখন থানিতে প্রস্তুত হইত এবং এই জিনিসটি 

খাটি মিলিত। এখন জেলখানায় যে সরিষার তৈল প্প্রস্তত 

হয়ঃ তাহা। ব্যতীত খাঁটা তৈল কলিকাতার বাজারে সংগ্রহ 
কর! ছুক্ধর হ্ইয়। উঠিয়াছে। তেলের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়া 

অবধি কলিকাতার মধ্যে ঘানির ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে । 
তবে সহরের উপকণ্ঠে কোন কোন স্থানে ঘানির ক্যা কো শব্ধ 

এখনও কদাচ শ্রুতিগোচর হইয়। থাকে। অধুনা ভক্ষ্য ও অতক্ষ্য 
সকল প্রকার তৈলপ্র্ধ বীজ সরিষার সহিত মিশ্রিত বরিক্কঃ 



খানে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় | ৩৩৯ 

কলে তৈল প্রস্তত হইতেছে । কলুর1 হয় এক্ষণে কলের তৈল ক্রয় 
করিয়! ব্যবস1! বজায় রাখিয়াছে, নতুব! জাতি-ব্যবসা পারত্যাগ 

করিয়! উপার্জনের অন্ত পথ অবলম্বন করিয়াছে । 

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে খাছ-মামগ্রী যে দরে পাঁওয়া যাইত, এক্ষণে 
তাহার প্রায় তিনগুণ অধিক মূল্যে উহা বিক্রীত হইতেছে। ব্যবসায়ী- 
দিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা অতি প্রবলভাবে চলিতেছে । মানুষের 

মনের উপর ধর্মের ও সততার আধিপত্য শিখিল হইয়া পড়িয়াছে। 

অন্যান্য সভ্যজাতিদিগের মধ্যে অসাধু ব্যবনায়িরা নানা কৌশলে 

আইনকে ফাকি দিয়া! অবাধে পণ্য দ্রব্যে যেরূপ ভেজাল দিতেছে, 

পেই দোষ এ দেশেও সংক্রামক ভ্ইয়া উঠিয়াছে। এই সকল 

কারণের সমবায়ে আমদের দেশে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কুপ্রথা 

দিন দিন যেরূপ পরিসর লাভ করিতেছে এবং ব্যবম।য়ের একট! 

অপরিহাধ্য অঙ্গ হইয়া দীড়াইয়াছে, তাহাতে খাগ্-সামগ্রীতে 
ভেজাল দেওয়া একেবারেই নিবারিত হইবার কোন সম্ভাবন। 

দেখিতে পাঁওয়। যায় না । ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য- 
দেশে এই অহিতকর 'ও অস্বাস্থ্যকর প্রথা দমন করিবার জন্য 

গভর্ণম্ণে ও প্রজ1) উভয় পক্ষ হইতেই খ্রীকাস্তিক চেষ্টা হইতেছে। 

নৃতন নূতন আইন প্রচলন, স্বাস্থ্য-বিভাগে অধিক কর্মচারী 
নিয়োগ করিয়া তাহাদিগের দ্বার! খাগ্ঘ প্রস্তত ও বিক্রয় করিবার 

স্থানের যথারীতি পরিদর্শন, খাস্ভের পরীক্ষা, সাধারণের মধ্যে এ 

বিষয়ের জ্ঞানের প্রচার প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিয়! 



২৪৬ খাস । 

এই কুপ্রথা দমন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে । সেই সকল 
উপায় আমাদের দেশে কতদূর প্রযোজ্য, তাহা এই প্রবন্ধে আমরা 

ংক্ষেপে আলোচন। করিব । 

আমাদের দেশে প্রায় সকল খাগ্ঠ-সামগ্রীতেই আজকাল অল্প 

বিস্তর ভেজ।ল দেওয়৷ হইতেছে । অবশ্য চাউল, দাল, আটা, 

ময়দ। প্রভৃতি খাগ্ভে সকল সময়ে বেশী ভেজাল দেওয়া হয় না। 

কিন্তু ছুধ, ঘিঃ মাখন, সরিষার তৈল প্রভৃতি কতকগুলি নিত্য 

ব্যবহাধা খাগ্তের সহিত এত অধিক পাঁরমাদণে ভেঙ্গ!ল দেওয়া 

হইয়া থাকে যে উহ্থার মধ্যে আসল জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক 
সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সকল খাগ্য-দ্রব্যের ভেজাল 

সম্বন্ধে আমর! প্রধ।নতঃ এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব । 

ভুগ্ধ।__ছুগ্ধ ভারতবাসীর জীবনস্বরূপ | ইহা! শি(দগের জীবন- 

ধারণের একমাত্র উপায় হইলেও পূর্ণবয়ক্ক ভারতবাসী ( নিতান্ত 
দরিদ্র না হইলে) প্রত্যেকেই কোন না কোনও আকারে প্রত্যহ 

ছুপ্ধ বাবহার করিয়া! থাকেন। ইউরোপীয়দিগের যেমন মাংস ভিন্ন 
আহার সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ ভরতবাঁসীর ছুগ্ধ বা দুগ্ধ হইতে 

উৎপন্ন দধি দ্বৃত প্রভৃতি খাগ্াদি ব্যতীত ভোজন অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যায়। জীবন-ধারণের পক্ষে এরূপ অব্য প্রয়োঙ্গনীয় খা্ভ যে 

সম্পূর্ণ বিশ্ুদ্ধ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ হুইতে 
পারে না। 

£খের বিষয় এই যে এদেশে বর্তমান সময়ে সরে বা সহরের 
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নিকটবস্তী পল্লাগ্রামে কোথ1ও বিশুদ্ধ ছুপ্ধ পাওয় হু্ষর হ্ইয়! 

উঠিয়াছে। কলিকাতায় যে সকল গোয়ালা-বস্তি আছে, তথা 

হইতে প্রায় ৪,*** মণ ছুগ্ধ প্রত্যহ সহর সরবরাহ হইয়া! থাকে *। 

এতদ্যতীত কলিকাতার বাছির হইতে রেল ওয়ের দ্বার! প্রায় ১*** 

মণ দুগ্ধ প্রত্যহ কলিকাতায় আমদানি হইয়া থাকে । দম্দমা, 

কাশীপুর প্রভাতি কলিকাতাঁর সন্নিকটন্থ গ্রামসমূহ হইতেও প্রায় 
২০৬ মণ হুঞ্ধ প্রত্যহ বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় আনীত হয়। 

বল! বাহুল্য যে ইহার্দিগের প্রায় কোনটাই বিশুদ্ধ ছগ্ধ নহে। এই 

নকল ছুপ্ধে যে শুদ্ধ ভেজাল আছে, তাহ। নহে , নানাকারণে এই 

সকল ছুদ্ধের সহিত বুবিধ সংক্রামক রো৷গের বীজ মিশ্রিত থাকিবার 

সম্ভাবনা । কলের, টাইফয়েড. জর প্রভৃতি নানাবিধ সংক্রামক 

উৎকট রোগ যে অনেক সময়ে দূষিত হুগ্ধ পান করিয়া উৎপন্ন 

হইয়। থাকে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন । সংক্রামক-রোগ- 

বীজ-ষিশ্রিত পুঙ্ষরিণী বা কূপের জল ডপ্ধের সহিত মিশাইয়া হুপ্ধকে 

এইব্ূপ দূষিত কর! হয়। 

আমাদের দেশের গোয়।লাদিগের গৃহে গো-পালনের যেরূপ 

ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়ঃ তাহাতে হ্ধ যে নিক গুণসম্পন্ন 

হইবে এবং শীঘ্র বিকৃত ও দুষিত হুইয়। যাইবে, তাহাতে আর 
আশ্চর্য কি? আমি পুর্ববেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষের অনেক 

লোকই নিরামিষভোজী ; তাহারা দুগ্ধ ও ভুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি, 
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২৪২ খাছ । 

স্বত, ছান।, ক্ষীর প্রভৃতি খাগ্ভ বথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া 
থাঁকেন। সুতরাং যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে দেশে অধিক 
পরিমাণে উৎকৃষ্ট ছুদ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যথোচিত 
চেষ্টা কর! প্রত্যেক দেশহিটৈনী ব্যক্তির কর্তব্য। 

মনুষোর হ্যায় গো-জাতিও১ অপরিষ্কৃত স্থানে বাস করিলে, 

বিশুদ্ধ বায় সেবন করিতে না পাইলে এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর 
আহারের অভাবে শীন্তই দুর্বল হইয়া পড়ে, শাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ 
হয়ঃ? সেই সঙ্গে ছুদ্ধ প্রদ্দানের শক্তির ত্রাস হয় এবং হুদ্ধও 

নিরুষ্ট গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সহরের মধ্যে এবং সহরতলীতে 
গোয়ালারা কিরূপ হীনাবস্থায় হুপ্ধবী গাভীদিগকে পালন ও রুক্ষ 
করিয়া থাকেঃ তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। 

একটা অনতিপরিসর অন্ধকার গৃহে বহুংখ্যক গাভী ও বৎসদিগকে 

দিবা রাত্রি আবদ্ধ করিয়া বাঁথা হয়। মল চুত্রাদি স্থনাস্তরিত 
করিবার সুব্যবস্থা না গাঁকাতে সেই গৃহের মধ্যে এবং তাহা! 

চতুংপার্্থে উহ! বিকৃত হুইয়া বায়ুকে অনবরত দুষিত করিতে 
থাকে । এতদ্যতীত প্রত্যেক গোয়ালার বাটার অঙ্গনে গোময়ের 

একট ক্ষুদ্র হুদ বিরাজ করিতে দেখ যাঁয়। উহা! এতই গভীর ষে 
কোনিও গতিকে মানুষ উহাতে পড়িলে তাহার উদ্ধার হওয়! কঠিন 

হইয়া উঠে । এই হ্বদের মধ্যে গরোময় ও গো-মুত্র আবহমান কাল 

ব্যাপিক্না সঞ্চিত হইয়! সমস্ত পল্লীর বায়ু নিরন্তর দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর 
করিতেছে । গোয়াল! বস্তিতে গরুর ফড়ক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া 
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ষায়। গোজাতিও মন্ুষ্যের স্তায় নানাপ্রকার সংক্রামক রোগে 

আক্রান্ত হুইয়া থাকে এবং বহুসংখ্যক গরু এইরূপে অকালে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হয়। গো-জাতির সংক্রামক রোগের মধ্যে ছই চারিটী 
রোগ মন্ুুয্কেও আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাদিগের বাঁজ 

ছগ্ধাদির মধ্য দিয়। গো-কুল হইতে মন্ৃষ্যে সংক্রামিত হয় । পল্লী- 
গ্রামে স্থানের অভাব ন1 থাকিলেও যথোপযুক্ত আহারের দ্রব্য এবং 

গো-চারণের মাঠের অভাবে, গো-কুল দিন দিন দুর্বল হইয়া 
পড়িতেছে; সুতরাং তাহাদের হুপ্ধ প্রদান করিবার শক্তির যে 

হাস হইবে, তাহার আর আশ্চর্য কি? বৃদ্ধ পল্লাবাসীর নিকট 

শুনিয়ছি যে, ৫৬ সের কবিয়। ছুধ দেয়, এইরূপ দেশী গরু অনেক 
গৃহস্থের বাটিতে পুর্বে দেখিতে পাওয়া যাইত। এক্ষণে একনপ 
ছগ্ধবতী গাভী গ্রামের মধ্যে কদাঁচ দৃষ্টি-গোঁচর হইয়া থাকে। যে 
জাতি গো-কুলকে দেবতা বলিয়া পুজ1 করিয়া! থাকে, যে জাতির 

ভগবানের পুর্ণ অবতার বাণ্য কালে গো-চারণ ও গো-পালন 

করিতেন, সেই হিন্দুর নিকট হইতে গো-জাতির প্রতি এইকপ 

অন্যায় ববহার কখনই প্রত্যাশা! কর! যায় না। বাঙ্গালী হিন্দু 

ব্যতীত বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্ত কোন হিন্দুজাতি গো-আজাতির 

উপর এরূপ অত্যাচার করে না বা উহার প্রতিকার সম্বন্ধে নিশ্শে্ট 

থাকিয়া অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয় না। বাক্জালী গোয়ালারাই 

গরুকে যন্ত্রণ। দিয়া “ফুক।” প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে অধিক 
ছুপ্ধ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে। বৎসগুলির আহারের খরচ 



২৪৪ খাস । 

বাচাইবার অন্য যত শীঘ্র সম্ভব, উহ্ধার্দিগকে মাতৃবক্ষ হইতে বিচ্ছি় 
করিয়। বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে । গাভীর ছুগ্ধের পরি- 

মাণের হ্রাস হইলেই অথব। ছুগ্ধ বন্ধ হইয়া গেলে উহাদিগকে 
কসাইয়ের গুহে প্রেরণ করে এবং এই বিক্রয় লব্ধ অর্থে ক্রীত খড়; 

ভূষি, খইল প্রভৃতি খান্ধের দ্বার! অপর হুপ্ধবতী গাভীগুলি পরিপুষ্টি 

লাভ করিয়া থাকে । আমর! তাহাদেরই হুপ্ধ ক্রয় করিয়া 

প্রতাহ ব্যবহার করিয়া থাকি; সুতরাং গৌণ ভাবে 

আমরাও উক্ত হিন্দুনিন্দিত গো-বিক্তয় ব্যবসার প্রশ্রয় দিতেছি । 

আমরা সকল বিষয়ে হিন্দুয়ানি ও শান্ত্রের দোহাই দিয়া থাকি, 

কিন্ত আমাদিগের গুহ-দেবতা এই গো-কুল রক্ষা করিবার জন্য 

আমর! কি সছ্ুপায় অবলম্বন করিয়াছি? সুদূর রাজপুতান] হইতে 

মাড়ওয়ারীগণ এদেশে আসিয়া গো-সেবার আশ্রম স্থাপন 

করিয়াছে, তাই বাঙ্গালী হিন্দু কর্তৃক পরিত্যক্ত গো-কুল বৃদ্ধাবস্থাঁয় 

একটু শান্তি ও আরামের স্থান লাভ করিয়াছে । বাঙ্গণলী হিন্দু গরু 
বিদায় করিয়! দিতেছে, আর মাড়োয়।রি হিন্দু অকাতরে অর্থ ব্যয় 

করিয়। সেই গরুর আহার, আশ্রয় ও আরামের ব্যবস্থা করিতেছে ! 

এই মহা প্রাণতার দৃশ্য বোধ হয় জগতে অন্ত কোনও জাতি বা অন্য 

কোনও ধশ্মসম্প্রদায়ডক্ত লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়। যায় না। 

ভারতবর্ষের স্তায় কৃষি-প্রধান দেশে গো-মহিষাদি পশ্ডই 

কলষকের একমাত্র স্থল ও সম্পদ | কিন্ত হ্ঃখের বিষয় এই যে 
এ অঞ্চলে কৃষি-সহায় এই সকল পশ্দিগের যেরূপ ছুরবস্থা লক্ষিত 



খাগ্যে ভেজাল ও তন্লিবারণের উপায়। ২৪৫ 

হয়, বোঁধ হয় পৃথিবীর অপর কোনও স্থানে এরূপ শোচনীয় দৃশ্ঠ 
নয়নগে।চর হয় না। সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন 

স্থানে প্রতি বৎসর পশু-প্রদর্শনীর (08009 [817 ) আয়োজন 

হইয়া থাকে এবং গোঁ? মেষ, মহিষাদি বিভিন্ন প্রদেশজাত নানাবিধ 
গৃহপালিত পঞ্ড প্রদর্শন বা বিক্রয়ার্থে তথায় আনীত হয়। পশু-নির্বাচন 

সম্বন্ধে বাহাদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে+ তীহারা বলেন ষে 

বঙ্গদেশের গবাদি পশু দিন দিন স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি সম্বন্ধে হীনত। 

প্রাপ্ত হইতেছে। তছ্পরি বিবিধ সংক্রামক রোগ দ্বার! আক্রান্ত হইয়া 
এদেশের গো-কুল ক্রমশঃ নির্মল হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে দেখিতে 
পাওয়া যায় ষে বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বলিষ্ঠ বুষের অভাবে 

মহিষের দ্বার! কৃষিকর্খম সম্পাদিত হইতেছে । তত্বৎ স্থানের বৃদ্ধ 

লোকের! বলেন যে তাহার! পৃর্ববে মহিষের দ্বারা চাষ দিবার দৃশ্য 

কখনও দর্শন করেন নাই। অবশ্ঠ বুষের পরিবর্তে মহিষের দ্বারা 

চাষ দিলে কোনও দোষ নাই, কিন্তু কৃষ্ণকায় মহিষের! বুষের ভ্তায় 

প্রথর রৌদ্রে কার্য করিতে সমর্থ হয় না। ইহার দ্বারা বেশ বুঝা 

বায় যে দিন দিন এদেশের বুষদিগের অবস্থা কিরূপ শোচন*য় তইয়া 
দাড়াইয়াছে। ছুর্বল গাভী হইতে সবল বুষের উৎপাদনের আশা 

কর! বাতুলের কাধ্য, আবার সবল বৃষের অভাবে গাতীদিগের 

সন্তান সম্তভতিও দিন দিন হীনশক্তি ও খর্বদেহ হুইয়৷ পড়িতেছে। 

গো-জাতির জাতিগত উন্নতি সাধনের উপায় তাহাদিগের যথারীতি 

পালনের নিয়ম, তাহাদিগকে সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে 



২৪৬ খাস । 

রক্ষা করিবার ব্যবস্থা এবং রোগ হইলে তাহার যথোঁচিত 
প্রতিকারের উপায়-_এই সকল বিষয়ের জ্ঞান দেশের লোকের 

মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচলন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে । 

এই সকল তত্ব শিক্ষার জন্ত আমাদিগের দেশে পূর্বে কোনপ্রকার 
স্ুবিধ! ছিল ন1। গভর্ণমেপ্ট এক্ষণে এই সকল বিষয়ের শিক্ষাদানের 

উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন এবং স্থানে স্থানে পণ্ড-চিকিৎসার বিস্া- 

লয়, চিকিৎপাঁলয় ও কৃষি-বিদ্ালয় স্থাপন করিয়া গৃহপালিত 

পশ্তগণের উন্নতি ও রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে যত্ববান হইয়াছেন । 
প্রতিবংসর অনেক ছাত্র এই সকল বিগ্ধালয়ে শিক্ষালাভ করিয়! 

বাঙ্গালার নানাস্থানে পশু-চিকিৎসা ও সংক্রামক রোগ নিবারণের 

ব্যবস্থা করতঃ গো-জ।তির অকাল মৃত্যু নিবারণ করিয়া দরিদ্র 
ক্কষক-মগুলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছে । স্থখের বিষয় এই 

যে পশু-চিক্িৎসা-শিক্ষা সম্বন্ধে এক্ষণে উচ্চবর্ণস্থ লোকের মধ্যেও 

সবিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে । ধাহারা বেলগেছিয়া পশত- 

চিকিৎসা-বিগ্ভালয়ের পারিতোধিক বিতরণের দিন সেখানে কখন 

উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারা লক্ষা করিয়াছেন যে তথাকার 

অধিকাংশ ছাত্রই উচ্চবর্ণসস্তৃত। কিছুদিন পুর্বে এইরূপ 
বিদ্যা -শিক্ষা কায়স্থ বা ব্রাক্গণের পক্ষে নিতান্ত হেয় ও অপমাঁন- 

সচক বলিয়। গণ্য ছিল। 

যখন আমাদিগের ছুদ্ধ ও দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন অন্ান্ত খাগ্- 

সামগ্রী না হইলে চলে না, তখন যে সকল উপায় অবলখন করিলে 



খাঁছে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ২৪৭ 

দেশে বিশুদ্ধ তপ্ধ থে পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে 

আমাদের মনোষোগ প্রদান করা অবন্ত কর্তব্য। গভর্ণমেণ্ট 

ও কতিপয় ইংরাজ ব্যবসায়ী স্থানে স্থানে ডেরি (10817 ) স্থাপন 

করিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ উৎপাঁদন ও মাখন প্রস্তত করিতেছেন। গ্রই 

সকল ডেরি আদর্শ করিয়া আমাদের ধেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, লোভী 
গোয়ালর নিকট হইতে গো-জাতির যথার্থ মর্ষযাদ। ও যথারীতি 

সেবা প্রত্যাশ। করা হ্রাশ! মাত্র । সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরই গো- 
সেব৷ ও গে!-পালন কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। হুগ্ধের ব্যবস! 

যৌথ-কাঁরবার বাপে এদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আরম্ভ করিলে ছুগ্ধও 

ভাল পাওয়া! যাইবে এবং অনেকের উপাজ্জনের নূতন পথ আবি- 

কৃত হইবে। বে সকল গ্রাম হইতে উৎপন দ্রব্যাদি সহজে সহরে 
আনীত হইবার উপায় আছে, সেই সকল স্থানে অধিক জমি লইয়। 
গে-মহ্িষাদি পশুর স্বাস্থ্যবদ্ধক আবাস-গৃহ নিশ্মাণ করা, গো-চার- 

ণের জন্য বিস্তৃত তৃণাচ্ছাপ্িত ভূমি পৃথক করিয়া রাখা? গো জাতির 
পুষ্টিকর খাগ্য।দি কৃষি দ্বারা উৎপাদন করাঃ সংক্রামক রোগ নিবা- 

রণের জন্য বিজ্ঞানানুমোদিত ব্যবস্থার প্রচলন, পশুদিগের পানের 

জন্ত পরিস্কত জলের ব্যবস্থা-_-এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া 

এক একটী বৃহৎ ডেরি স্থাপন করা উচিত। ডেরিতে থে 

দুগ্ধ উৎপন্ন হইবে, সহরে ও অন্ঠান্ত স্থানে তাহার বিক্রয়ের 

ব্ীতিমত বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং সেই ছুদ্ধে পথে বা 



২৪৮ খাছ । 

বিক্রয় স্থানে যাহাতে কেহু কোন রূপে ভেজাল দিতে ন৷ পারে, 

ততসম্বন্ধে যথোপবুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে । 

ছুপ্ধ দোহন করিবার সময় সবিশেষ পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতার 

প্রয়োজন । দোহালকে মলিন দেহে মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়। 

অধোত হস্তে ছুপ্ধ দোহন করিতে দেওয়া! কোন মতেই উচিত নহে। 

যে পাত্রে হরগ্ধ দোহা হইবে এবং ডেরির মবো যে স্থানে যে 

সকল পাত্রে উহা রক্ষ/ কর! হইবে ও যে সকল পাত্রে উহা 

বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইবে, সেগুলি যাহাতে কোনরূপ মলিনতার 

স্পর্শে আগিতে না৷ পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে 

হইবে । ডেরির মধো হগ্ধ হইতে ছানা, মাখন, ঘ্বৃত, দধি, ক্গীর 

প্রভৃতি খাগ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার স্বাবস্থা করিতে হইবে এবং 

সুক্মু লৌহ-জালবেষ্টিত গৃহের মধ্যে উহা্দিগকে স্থাপন করিয়া মাছি, 

কীট, পতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে উহাদগকে রক্ষা করিতে হইবে। 

এক্ষণে সরকারি ও বেসরকারি অনেকগুলি ডেব্িতে উৎকৃষ্ট মাখন 

প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত হইতেছে। সকল স্থানেই এই মাখনের যথেষ্ট 
সমাদর দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা! বেশী দরে বিক্রীত হইয়া 

থাকে । বিশুদ্ধ হুপ্ধঃ মাখন ও ত্বত যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত 

ডেরি হইতে প্রস্তত হয়ঃ তাহা! হইলে এই সকল দ্রব্য দেশের 
সর্বতই যে সাদরে গৃহীত হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্রে সন্দেহ নাই। 
আমাদিগের সামাজিক উৎসবাদিতে যথেষ্ট পরিমাণ দধি ও ক্ষীরের 

প্রয়োজন হয়। আমার্দিগের প্রতিষ্ঠিত ডেরি হুইতে উপযুক্ত 



খাছ্ে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায়। ২৪৯ 

পরিদর্শনে অতি উৎকৃষ্ট দধি ও ক্ষীর প্রতিদিন প্রস্তুত হইতে 

পারে। বাড়তি ছুগ্ধে ডেল! ক্ষীর ব1 “ঘনছুগ্ধ” (০0770917590 

11110) প্রস্তত করিলে উহ]! নষ্ট হইয়া! ব্যবসাতে ক্ষতি হইবার 

সম্ভাবনা নাই। অধুনা বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে সুরক্ষিত ছুগ্ধ 
স্বাভাবিক অবস্থায় ইউরোপ হইতে এদেশে আনীত হইতেছে 

এই ছুগ্ধের ব্যবহারে কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিতে দেখা বয় না। 

আমাদিগের কারখানার বাড়তি হুপ্ধ আমরাও সহজে এই প্রণালী 

মতে রক্ষা করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতে পারি। উৎপন্ন 
পদার্থের উৎকষ্টতা সম্বন্ধে একবার লোকের বিশ্বাদ জন্মিলে 

ক্রেতার অভাব হইবে না। হুদ্ধ ও ছুদ্ধ হইতে উৎপন্ন যাবতীয় 

খাগ্-সামগ্রী প্রস্ততকরণ ব্যতিরেকে প্রাতি বৎসর স্তস্থ ও সবল 

পুং-বংসগুলি চাষের জন্ঠ বিক্রয় করিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। 

গোময়। গো-মুত্র যথারীতি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা কবিয়! 
উহাদিগকে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করা যাইতে পারে এবং উক্ত 

সার ভেরির চাষের কার্ষের জন্ত ব্যবহৃত এবং বাজারেও 

বিক্রীত হইতে পারে। সুখের বিষয় এই যে এ বিষয়ে শিক্ষিত 

সম্প্রাদায়ের মনোযোগ ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে এবং কেহ কেন 

স্বল্প মূলধন লইয়া এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কিন্তু অধিক 

মূলধন ব্যতীত এ ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা নাই। স্ৃতরাং 
এই ব্যবসায় অধিক মুলধন সংগ্রহ করিয়া, “যৌথ-কারবার* রূপেই 

চালান উচিত। 



২৫০ খাছ । 

দেশের বর্তমান অবস্থায় স্ুপরিচালিত ডেরি স্থাপন করিতে 

হইলে নানা বিষয়ে গভর্ণমেন্ট, ও মিউনিসিপ্যালিটার সাহাষ্য 
লইবার আবশ্তক হইবে । গভর্ণমেন্টট ও 'মিউনিসিপ্যালিটার 

সাহাষ্য ব্যতিরেকে উচিত মুল্যে ব অল্প খাজনায় ডেরির জন্য 

সুপ্রশস্ত জমি পাঁওয়। ভুষ্করঃ এবং অল্প সুদে টাক। ধার না 

পাইলে এই কার্যোর জন্ত যথাপ্রয়োজন টাকা সংগ্রহ কর! 
স্ুসাধ্য হইবে না। ১৯*৯ সালের আগই মাসে ডেরিসংক্তান্ত 

নান। বিষয় আলোচনা করিবার জন্য নাইনি সহরে উত্তর- 

পশ্চিম-প্রদেশস্থ কতিপয় বিশিষ্ট লোকের একটা সমিতি বসিয়! 

ছিল। উত্তর-পশ্চিম-প্রর্দেশে ডেরি সংস্কাপিত হইয়া যাহাতে 

বিশুদ্ধ ভুপ্ধ, দাখন ও দ্বৃত যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতে 

পারে, ততসম্বন্ধে এই সমিতি কতকগুলি মন্তব্য প্রক'শ করেন এবং 

সেই সকল মন্তব্য গভর্ণমেণ্টের মতামতের নিমিত্ত তৎসকাশে 

প্রেরণ করেন। সমিতি বলেন যে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটার 

নিজ ব্যয়ে গো-চারণের জন্ত প্রশস্ত স্থান পৃথক করিয়া রাখ! 

উচিত এবং তথায় যাহাতে সর্বসাধারণে বিনা খরচে গোচারণ 

করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। সমিতি আরও বলেন 

যেছুপ্ধ একন্বান হইতে অন্তস্থানে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইবার জন্ত 

রেল খরচ বেশী পড়েঃ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ কর! হউক 

যে তাহার ডেরি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মাশুল কমাইয়া দেন। 

তীহারা আরও বলেন থে ধাহারা ডেরি স্থাপন করিতে চাছেন, 
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গভর্ণমেণ্টের বিবেচনা পূর্বক তাহাদিগকে অল্প সুদে টাক! ধার 
দেওয়া উচিত। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের ছোট লাট সাহেব এই 
সকল মন্তব্য সম্বন্ধে ষে মত প্রকাঁশ করিয়াছেন, তাহা! বিশেষ 

আশাপ্রদ। তিনি বলেন যে, গোচারণ করিবার স্থান মিউনি- 

সিপ্যালিটার দ্বার! বন্দোবস্ত করা হউক, তবে যাহারা উক্ত স্থান 

বাবহার করিবে; তাহাদিগের নিকট হইতে সামান্য খাঁজন। আদায় 

করিলে ভাল হয়। যাহাতে অল্প ভাড়ায় ছুধ লইয়া যাওয়া যাস; 

তাহার জন্য রেলওয়ে কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিতে তিনি 

প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং যদি আবশ্তক হয়, তাহা! হইলে এই 

কার্যের জনা অল্প সুদে টাক? ধার দিতে গভর্ণমেপ্ট প্রস্তত 

আছেন। কলিকাতা মিউনিসিপা'লিটার মনোযোগ সম্প্রতি এ 

বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে । বাহাঁতে কলিকাঁতাঁর নিকট একটি 

ভাল ডেরি স্থাপিত হয়ঃ তজ্জন্য বর্তমান সময়ে আলোচনা 

চলিতেছে । আমর! আশা করি, গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটার 

সমবেত সাহায্যে শীঘ্রই এ বিষয়ের একটি স্ত্রমীমাংস। হইয়া যাইবে । 

বিলাঁত হইতে টিনের কৌটা! করিয়া “্ঘনছৃগ্ধ" ( 00000510560 

17011], ) এ দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থ'কে। টিন 
না খুলিলে এই হঞ্ধ অনেক দিন পধ্যস্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। 
এরূপ “ঘনতুগ্ধ* এ দেশে সহজেই প্রশস্ত করা যাইতে পারে । 

ইহা প্রস্তত করিতে হইলে যে কয়েকটা মন্ত্রের প্রয়োজন হয়, 
তাহ! বিলাত হইতে আনাইয়া; যে সকল পল্লীগ্রামে সুলভ মুল্যে 



৫ থাছা। 

প্রচুর পরিমাণে ছ্ধ পাওয়া যায়, তথায় “ঘনছুগ্ধ” প্রস্তুত করি- 
বার কারান] খুলিলে এই বাবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবন]। 
কিছুদিন পুর্ব্বে এদেশে ছুই একজন লোঁক “ঘনদ্বপ্ধ” প্রস্তুত 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহাদের ব্যবসা এখনও 

চলিতেছে কি না? তাহা! আমি জানি না। তবে বোস্বাই অঞ্চলে 

“্ঘনছুদ্ধ৮” প্রস্তত করিবার ষে কারখাঁন। স্থাপিত হইয়াছে, 

থাকার প্রস্তত ছুপ্ধ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে 

এবং বাজারে উহার বিক্রয় প্রচলিত হইয়াছে । ' অবশ্য যে কোন 

ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূুর্ব্বে উক্ত বিষয়ের কাধ্য-প্রণালী সম্বন্ধে 

অভিজ্ঞতা লাভ করা আবন্তক, তাহা ন। হইলে ব্যবসায়ে নানা- 

রূপে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । এই দোষ ব্যবসায়ের নহে, 

অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর। ধাহারা এই ব্যবসা অবলম্বন করিতে 

ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে এদেশে বা বিলাতে যে সকল ডেরি 

আছে এবং যে সকল কারথানাতে “ঘনতুদ্ধ” প্রস্তত হইয়া থাকে, 

তথায় বাইয়া কিছ দিন বীত্তিমত শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞত। 

লাভ করিতে হইবেঃ নতৃবা ব্যবসায়ে শ্রবৃদ্ধি কোনও মতেই 

সম্ভবপর হইবে ন!। 

হুপ্ধের প্রধ/ন ভেজ।ল অল। কলিকাতায় যে ছুদ্ধ উৎপন্ন 

হয়, তাহার সহিত কলের জল মিশ্রিত কয়িয়! বিক্রয় কর! হয়। 

কিন্তু কলিকাতার বাহির হইতে সহরে যে ছুদ্ধের আমদানি 
হইয়া! থাকে; তাহাতে গোয়ালার! পুষ্ষরিণীর অপরিষ্কৃত ও দূষিত 
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জল মিশ্রিত করিয়। থাকে | যদ্দি কলেরা, টাইফয়েড. জ্বর প্রতৃতি 

কোন সংক্রামক রোগের বীজ এ নকল জলে বিদ্বমান থাকে, তাহা 

হইলে এ দুগ্ধ পান করিয়া! আমাদিগের প সকল রোগে আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবনা । অতএব হুদ্ধে জল মিশাইলে ছুগ্ধের যে কেবল 

গুণ নষ্ট হয় ভাহ। নহে, উহা! সংক্রামকতা-ছুষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে 

বিস্তর লোকের প্র।ণনাশের কারণ হইয়! থাকে! নিতান্ত 

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এ দেশের লোকে কাচা ভুপ্ধ কখনও 

পান করে না। হ্ুপ্ধ রীতিমত ফুট|ইয়। উহার সংক্রামকতা-দোঁষ 

নষ্ট হইয়। ষায়, কিন্তু অনেক সময়ে আমর। হুপ্ধকে রীতিমত 

ফুটাই না; একবার উথলিয়া উঠিলে আমর! জাল বন্ধ করিয়। 

দিই। মানুষের বক্মারে।গের স্তায় এক প্রকার বক্ারোগ গো- 

জাতির মধ্যে প্রবলভাবে বিগ্ভমান থাকিতে দেখা যায়। অনেক 

বহুদশী চিকিৎসকের মতে গে!-বক্মার বীজ মনুষ্য-শরীরে সংক্রমিত 

হইলে উহ। মনুষ্য-যক্ায় পরিণত হইয়া প্রাণনাশের কারণ হইয়া 

থাকে । প্রসিদ্ধ ফরাঁদপী চিকিৎসক কাল্মীট্ বলেন যে গো- 

বঙ্মা-বীজ-সংক্রমিত ছুগ্ধ রীতিমত ফুটাইয়া লইলেও উহার 

ব্যবহারে অনেক সময়ে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে ; যাহা- 

দিগের বক্মারে।গের সুত্রপাত, হুইয়াছেঃ তাহাদিগের এবং শিশু- 

দিগের পক্ষে এইরূপ ছুঞ্ধের ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ । গোয়ালার 
বাটীতে অনেক গরু হয়ত যন্ারোগগ্রস্থ হইয়া থাকিতে পারে। 

এই বিষয়ের যণার্থ তথ্য নিরূপণ করিবার উপায় আমাদিগের 



২৫৪ থা | 

কিছুমাত্র নাই! আমরা হয়ত অজ্ঞাতসাঁরে সেই সকল রুগ্ন গাভীর 

ছুপ্ধ প্রত্যহ পান করিতেছি । আজকাল আমাদের দেশে 

ন্মারোগের প্রাহূর্তীব বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে । এদেশের 

অনেক প্রাচীন ও বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন যে এই ছঃসাধ্য রোগ 

পূর্ব্বে এদেশীয় লোকের মধ্যে এইরূপ বিস্তৃতভাবে কখনও দেখা 
যায় নাই। গো-বঙ্ষা-বীজ-সংক্রমিত ছুপ্ধ পান দ্বারা যে এই 
রোগের বিস্তার হইতেছে না, তাহা কে বলিতে পাঁরে ? 

যাহা হউক, হুগ্ধ রীতিমত ফুটাইয়া পরি করিলে আমরা 

অনেক ছুঃপাধ্য রোগের হস্ত হুইতে উদ্ধার পাইতে পারি। 

আমাদিগের গৃহলক্ষীগণ যাহাতে এবিষয়ের গুরুত্ব সম্যক্রূপে 

হৃদয়গ্গম করিতে পারেনঃ তথ্িয়ে আমাদিগের সবিশেষ ঘত্ববাঁন 

হওয়া! উচিত । ছুপ্ধ জাল দিবার ভার দাসী বা পাচক ব্রাহ্মণের 

উপর ন। রাখিয়। গুথ্ণীিগণের স্বয়ং এ কার্য্য পরিদর্শন করা! উচিত 

এবং হুপ্ধ রীতিমত ছুই চারবার ন। ফুটিলে উহাকে জাল হইতে 

নামান উচিত নহে। 

ইংলগ্ডে অনেকেই কাচা ছুপ্ধ পান করিয়া থাকেন। কাচা 

হঞ্ধের সহিত বিবিধ রোগের বীজ মিশিত থাকিবার সম্ভাবিনা এজন্য 

এক্ষণে তথায় অনেক চিকিৎসক কীচা ছগ্ধ পানের বিরোধী ।* 
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থাগ্তে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ২৫৫ 

পূর্বেই বলিয়াছি যে জলই দুগ্ধের প্রধান ভেজাল। কলিকাতা 
মিউনিপিপ্যালিটার ভূতপূর্বব রাঁসায়ণিক পরীক্ষক ডাক্তার শশীভূষণ 
ঘোষ তাহার “090৫ 40016201012 10 0%1090109৮ নামক 

প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে ১৯০৫ এবং ১৯০৬ সালে মিউনিসিপ্যাল 

ল্যাবরেটারিতে তাহারা ৫২১টী দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে ৪৪৩টী দুগ্ধে শতকরা ১০ হইতে ৮০ ভাগ পর্যন্ত জল মিশ্রিত 

থাঁকিতে দেখিয়াছেন এবং ইহাদিগের মধ্যে ২৬৬্টী হুদ্ধে শতকরা! 

২৫ হইতে ৫ ভাগ পর্যন্ত জল মিশান ছিল। বাকী ৭৮টী অর্থাৎ 

শতকর। পনেরটি মাত্র হুপ্ধ কোনও মতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। 

ব্যবহাধ্য বলিয়! গণ হইয়াছিল । গোয়ালারা বলে যে, যে দরে 

দাধারণে তাাদিগের নিকট হুইতে ছুগ্ধ ক্রয় করে, তাহাতে 
তাহার! খাটা দুগ্ধ কোঁন মতেই যোগাইতে পারে না। কথাটা 

কতক পরিমাণে সত্য হইলেও ইহা! নিশ্চয় বল! যাইতে পারে যে, 
যে দরেই হু্ধ ক্রয় করা যাউক না! কেন, গোয়ালার! তাহাদিগের 

কৌলিক ধর্শান্ুনারে উহাতে জল মিশ্রিত করিবেই করিবে। 

ষে দ্বপ্ধ কলিকাতায় বিক্রীত হয়ঃ উহার বহিত যে কেবল 

জল মিশ্রিত থাকে, তাহা! নহে, গোয়ালার! মহিষ-ছুপ্ধের সহিত 

জল মিশ্রিত করিয়া উহাকে. খাঁটী গো-ছুপ্ধ বলিয়া বিক্রয় করিয়া 

থাকে। প্রত্যেক গোয়ালার বাটাতে গরু ব্যতীত ভ্ুই একটা 

দুগ্ধবতী মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষ, গরু অপেক্ষা! বেশী 

ছুধ দেয়। মহ্ষি-হুপ্ধ গে!-হুপ্ধ অপেক্ষা! বেশী ঘন এবং উহাতে 



২৫৬ খা । 

মাখনের পরিমাণ গো-ছুপ্ধ অপেক্ষা অধিক থাকে । এজন্য মহ্ষি- 
হুদ্ধের সহিত অদ্ধেক পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলেও মাখনের পরিমাণ 

সম্বন্ধে এবং বাহক আকারে উহ! খাঁটা গে-ছগ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান 

হয়। নিম্নলিখিত তালিকায় মহিষ ও গো-ছুপ্ধে শতকরা জল, ছান।, 

মাখন প্রভৃতি উপাদান কত থাকে? তাহ প্রদর্শিত হইল-_ 

০ | | গোছুদ্ধ। ' মহিষ-হুগ্ধ। 

নদ 21557 ৮৮7 
ছানা ৪5 ৃ ৩৯৭ ' ৪৫২ 

মাথন এ ৃ ৪৪ ' ৮২ 

ুপ্ধ শর্কর! রঃ ৃ ন্ ূ রর 

লাবণিক দ্রব্য রর ৰ ৭৩ ৰ রিনা 

ৃ ১৩৬৩ ূ ১৬৬:৩ 

রা সি পা পরপর ওর 

মহিষ-ছুগ্ধ ঈষৎ হরিদ্রীভ এবং ধাহাদিগের ইহা ব্যবহার কর! 

অভ্যাস নাই, তীহারা উহাতে একপ্রকার গন্ধ অন্ুব করিয়! 

থাকেন। অনেক সময়ে গোয়ালারা মহিষ-ছুগ্ধের সহিত 

যথেষ্ট পরিমাণ জল এবং কিয়ৎপরিমাণ গো-ছুদ্ধ মিশ্রিত 

করিয়া উহ! গো-ছুপ্ধ বলিয়! বিক্রয় করিয়া থাকে । মহিষ- 



খাছ্ছে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ২৫৭ 

ভুপ্ধ বিশেষ পুষ্টিকর খাছ্চ হইলেও শিশু এবং রোগীর পক্ষে 

প্রশস্ত নহে। ইহা পান করিক্সা অনেক সময়ে শিশুগণ 

অজীর্ঁণ ও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ঃ এবং কোন 

কোন ভাক্তার সন্দেহ করেন যে এইরূপ ছুম্পাচা ছদ্ধ পান 
করিয়! অনেক শিশুর অসাধ্য যকৃতের পীড়ার সুত্রপান্ত হইয়। 

থাকে । 

অনেক সময়ে ছুপ্ধের সহিত এত অধিক জল মিশ্রিত করা হয় 

যেকেবল দুপ্ধের রু বজায় থাকে মাত্র। অনেক স্থলে দেখা 

গিয়াছে যে এক গৃহস্থের বাটীতে হুপ্ধ যোগান দিবার পর গোয়াল! 

বা গোয়ালিনী বাকি ছুপ্ধের সহিত কতকপরিমাণে কলের জল 

মিশ্রিত করিয়া অপর গৃহস্থ্ের বাটীতে ছুপ্ধ দিতে গমন করে। 
আজকাল অনেক বাঁ়ীতে কল ফেলিয়! ডগ্ধ পরীক্ষা! করিয়া লইবার 

বন্দেবস্ত হইনাঁছে, কিন্তু চতুর গোয়ালাগণ কিয়ৎপরিমাণ চিনি বা 
কয়েক খণ্ড বাতাসা জল-মিশ্রিত হছগ্ধে ষোগ করিয়। কলের পরী- 

কণার ফল ব্যর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । যে যন্ত্রটা ছুগ্ধ 

পরীক্ষার নিমিত্ত সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া! থাকে, ত'হার নাম “ছুদ্ধ- 

মান” ( 1,8069106097)। পরপৃষ্টায় এই যন্ত্রের একটা প্রতিকৃতি 

প্রদত্ত হইল £__ 

বামদিকের যন্ত্রের উপর কতকগুলি চিহ্ন অঙ্কিত আছে। 

দক্ষিণ দ্িকস্থ লম্বমান পাত্রের মধ্যে ছুগ্ধ রাখিয়া বামদিগের 

যন্ত্রটী ছুগ্ধে ভ|সাইয়। দিলে ছুগ্ধে কত পরিমাণ জল আছেঃ উক্ত 

৯৭ 



৫৮ খাদ্য | 

চিহ্ন দ্বারা মোটামুটা তাহা 

বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ছুপ্ধের 
সহিত জল মিশ্রিত করিয়া 

পরে যদি উহাতে কিঞ্িং চিনি 
বা বাতাসা যোগ করা বায়, 

তাহা হইলে এ জল-মিশ্রিত ছু্ধ 
বন্্মধ্যে বিশুদ্ধ-দুপ্ধ-নির্দেশক 1! 

চিহ্কের দ্বারা নির্দিষ্ট হইতে 

পাঁরে। নিয়লিখিত কয়েকটি 

পরীক্ষার দ্বারা ইহা প্রমাণিত 
হইবে £-_ 

৫ম পরীক্ষা | _খীঁটী ওগ্ধ 

ল্যাক্টোমিটার দ্বার! পরীক্ষা কর। | 

ছগ্ধের উপরিভাগ যন্ত্স্থিত 1 ৫৫০১১ 

নামক চিহ্ন স্পর্শ করিয়! থাকিবে । ল্যাক্টোমিটার। 

ষ্ঠ পরীক্ষ। ।-_খাঁটা হুদ্ধের সহিত মনপরিমাঁণ জল মিশ্রিত করিয়া 

উহ্থাকে ল্যাক্টোমিটার্ দ্বারা পরীক্ষা! কর। ছুগ্ধের উপরিভাগ যন্্থ 

২ অঙ্ক-নির্দিষ্ট স্থান স্পর্শ করিয়া থাকিবে । ত বুঝা যাইবে 

ষে পরীক্ষাধীন হুপ্ধে অর্ধেক ছুধ এবং অর্ধেক জল আছে। 

৭ম পরীক্ষা-_-ষষ্ঠ পরীক্ষায় ব্যবহৃত জল-মিশ্রিত হঞ্ধে কিঞ্চিৎ 

পরিমাঁণ চিনি বা বাতাঁস। যোগ করিয়1 ল্যাক্টোমিটাঁর দ্বার উহাকে 



খাছ ভেজাল ও তন্লিবারণের উপায় । ২৫৯ 

পুনরায় পরীক্ষা কর। উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (5060190 £:8%15) 

বাড়িয়া যাইবে এবং উহ খাট হুপ্ধ-নির্েশক 1 চিন্ত স্পর্শ করিয়া! 

থ।কিবে। 

অতএব দেখা! যাইতেছে যে, ল্যাক্টোমিটার্ দ্বারা হুগ্ধ পরীক্ষা 

করিয়! অনেক সময়ে গোয়ালাদিগের প্রতারণ। ধরিতে পারা যাঁয় ন!। 

ছপ্ধ পরীক্ষার জন্য কাচ-নিশ্মিতআর এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত 

হয়, তাহার নাম হুগ্ধবীক্ষণ (1.800990019) | ইহার দ্বারা ছুগ্ধে 
কত পরিমাণ মাখন আছে, তাহা জানিতে পার! যায় এবং মাখনের 

পরিমাণ দেখিয়! হুদ্ধের সহিত জল মিশ্রিত কর! হইয়াছে কি না, 

ভাহা স্থির করিতে পারা যায়। খাট দ্রদ্ধের সহিত যতই জল 
মিশ্রিত করা যাইবে, ততই শতকর! যে পরিমাণ মাখন উহার মধ্যে 
থাকে, তাহার হ্রাস হইতে থাকিবে । এইরূপে হুদ্ধে কত পরিমাণ 

গল মিশ্রিত কর! হইয়াছে, তাহা, তন্মধ্যস্থিত মাখনের পরিমাণ স্থির 
করিয়!, মোটামুটী ধরিতে পারা যায়। হৃপ্ধের সহিত চিনি ব! 

বাতাস মিশ।ইলে এই যন্ত্রের পরীক্ষা-ফলের কোনও রূপ পার্থক্য 

হয় না। পরপৃষ্ঠায় এই যঙ্তরের একটা প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল £-_ 

এই যন্ত্রের নিম্নদেশে একটা শ্বেতবর্ণ দণ্ড অবস্থিত থাকে 

এবং তাহার গাত্রে কতকগুলি কৃষ্বর্ণ চিহ্ন অঙ্কিত আছে। 

প্রথমতঃ যন্ত্রের মধ্যে নিদিষ্ট পরিমাণ (প্রায় ১ ভ্র্যাম) হুপ্ধ 

ঢালিতে হইবে । এক্ষণে যন ত্স্থিত হুপ্ধের সহিত অল্পে অল্পে 

জল মিশ্রিত করিয়া উহাকে পাতল! করিতে হুইবে। যতক্ষণ 



২৬ খাস । 

ছুদ্ধ ঘন থাকিবে, ততক্ষণ পূর্বে।ক্ত কৃষ্ণবর্ণ দ্র ছুশ্ষের 
ভিতর দিরা দেখিতে পাওয়া যাঁইবে 

ন।। যখন দেখ। যাইবে ষে, পাতলা 
হুপ্ধের মধ্য দিয়া শ্রী দাগগুলি স্পষ্ট দেখা 

বাইতেছে। তখনই জল ঢালা বন্ধ করিতে 

হইবে । এক্ষণে যন্ত্রের উপরে অবস্থিত 

যেঅন্ন প্র জল-মিশ্রিত হুদ্ধর উপরিভাগ 

স্পর্নণ করিরা থাকিবে, এ দৃগ্ধে শতকরা 

তত ভাগ মাখন বিদ্যমান আছে জানা 

যাইবে, স্থতরাং কত জল উক্ত দ্রপ্ধের 

সহিত মিশ্রিত কর। হইছে, হাহা! মাখ- 

নের পরিমাণ হইতে স্থির করিয়। লইতে 

হইবে। গে।-হুচগ্ধ গড়ে শতকরা ৩২ ভাগ 

হইতে ৪ ভাগ মাখন থাকিলেই উহা 

আমর! বিশুদ্ধ বপিয়! গ্রহণ করিতে পারি । 

৮ম পরীক্ষা__বিশুদ্ধ দ্রপ্ধ ল্যাক্টোস্কে।প. 

৮) মি 
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রাত | 

দ্বার! পূর্বব-নির্দিষ্ট প্রণ।লী অনুপাঁরে পরীক্ষা করিয়া উহাতে শতকরা 
কত মাথন আছে, তাহ! স্থির কর। 

৯ম্ পরীক্ষ! ।__উপরোক্ত বিশুদ্ধ হুগ্ধের সহিত সম পরিমাণ জল 

মিশ্রিত করিয়। উহাকে ল্যাক্টোক্কোপ, দ্বারা পুনরায়.পরীক্ষা করিয়া 

জলমিশ্রিত হৃদ্ধে মাখনের পরিমাণ কত হইল, তাহ। নির্দেশ কর । 



খাছ ভেজাল ও তন্লিবারণের উপায় । ২৬১ 

মহিষ-হুদ্ধে অনেক মাখন থাকে বলিয়া উহার সহিত জল 

মিশ্রিত করিয়া উহাকে গো-ছপ্ধ বলিয়া বিক্রয় করিলে ল্যাক্টোস্কোপ 

দারা এই প্রতারণা ধরা যায় ন।, কারণ এইরূপে মহিষ-ছুগ্ধের 

মাখনের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ গো-ছুদ্ধে যে পরিমাণ 
মাখন থাঁকেঃ তাভাঁর সমান হইয়া থাকে । সুতরাং ল্যাক্টোস্কোপ 

দ্বারা পরীক্ষা! করিলে ও উহ! ধে বিশুদ্ধ গো-ছুগ্ধ নহে, তাহ প্রমাণ 

করিতে পাবর। যায় না। 

আমরা পুর্ব্বে 'বলিয়াছি যে, ছুদ্ধে জল মিশাইয়। উহাতে 
কিঞ্চিৎ চিনি বা বান্তাসা যোগ করিলে উহা! ল্যাক্টোমিটারের 

পরীক্ষা দ্বারা থাটী বলিয়া! প্রতীয়মান হয়, সুতরাং এই যন্ত্রের 

পরীক্ষা! বিশ্বাসযোগ্য নহে । কিন্তু যদি ল্যাক্টমিটারের পরীক্ষার 

সহিত আমরা আর একটা পরীক্ষা করি তাহা হইলে ছুপ্ধ বিশুদ্ধ 
কি না, তাহ! জানিতে পারা যায়। এই পরীক্ষার দার ছুগ্ধের 

সহিত চিনি ব৷ বাতাস! মিশ্রিত করা হইয়াছে কি না, তাহা 

নিশ্চয়রূপে জানা যাঁয় । এই পরীক্ষার জন্তচ যে ঢইটী রাঁসায়ণিক 

দ্রব্যের আবশ্তান্ক হয়ঃ তাহা সকল গুষধালয়েই প্রাণ্ত হওয়া যায় 

এবং উহাঁদিগের মূল্যও অধিক নহে। সুতরাং ধাহার। বাড়ীতে 
ল্যাক্টোমিটারের দ্বারা ছুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহারা এ 
সঙ্গে এ পরীক্ষা্টী করিলে গোয়ালাদিগের প্রতারণা সহজেই 
ধরিতে পারিবেন । এই পরীক্ষার জন্য একী টেষ্ট-টিউব (55 
[0১০ ) এবং একটা স্পিরিট বাতির (90177 19107) প্রয়োজন । 



২৩২ থাস্য । 

যেছুইটী রাসায়ণিক ভ্রব্য এই পরীক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের 
একটার নাম রিসসিন্ (90:01) ) এবং অপরটা জল- 
মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড (70110 ্রচ1001)10110 

4010 )। 

১০ম পরীক্ষা ।__একটা টেষ্টটিউবে চিনি মিশ্রিত হুগ্ধ লইয়া 

উহাতে কিয়ংপরিমাণ রিসসিন এবং জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক 

এসিড. যোগ করিয়! উত্তাপ প্রয়োগ কর; ডঞ্ধ রক্তবর্ণ ধারণ 

করিবে। | 

১১শ পরীক্ষা ।__বিশুদ্ধ দুগ্ধ এইরূপে রিসসিন্ ও হাইড্রো- 
ক্লোরিক্ এসিড. সংষৌগে পরীক্ষা কর; উহার বর্ণ লাল 
হইবে না। 

টাটকা! হুগ্ধ কয়েক ঘণ্টাকাল কোন পাত্রে স্থির ভাবে রাখিয়। 
দিলে নবনীতাংশ (মাট') উহার উপর ভাসিয় উঠে। খটা হুপ্ধ একটা 

লম্বমান চিহ্নযুক্ত নলাকার কাঁচ-নির্ষিত যন্ত্রে (02622010860 ) 

১০।১২ ঘণ্টা রাখিয়া দিলে উহাতে কত নবনীত (05817 ) আছে, 
তাঁহা স্থির করিতে পারা যাঁয়। এইরূপে পরীক্ষিত হইলে খাঁটি দুধে 
ঘনায়তন (ড০010006) হিসাবে শতকরা ১০1১১ ভাগ মাটা থাকা 

উচিত। 
অনেক সময়ে গোয়ালার৷ হঞ্ধের মাঁট৷ তুলির] ছুগ্ধ বিক্রয় 

করে। যদিও এরূপ হন্ধকে প্রকৃত প্রস্তাব ভেজাল হুগ্ধ বলিতে 

পারা যায় না, তথাপি ইহাকে খাঁটি ছুগ্ধ বলিয়া! বিক্রয় করা 



থাগ্ভে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ২৬৩ 

প্রবঞ্চন। ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই প্রক্রিয়া দারা ছুদ্ধ নিতাস্ত 

সারহীন হইয়া পড়ে। এন্সপ দুগ্ধকে খাঁটা হুপ্ধ বলিয়! বিক্রয় 

করিলে বিক্রেত৷ আইন অনুসারে দগুনীয় হয় । ল্যাক্টোমিটার দ্বার 

পরীক্ষা, করিলে এই প্রবঞ্চনা৷ ধর! যায় না, কিন্তু ল্যাক্টোস্কোপের 

পরীক্ষা দ্বারা এই ছুগ্ধ যে খাঁটা নহে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। 

অনেক সময়ে “মাটা তোল।” ছুপ্ধ খাঁটী ছুদ্ধের সহিত মিশ্রিত 

করিয়! উহ৷ বিশুদ্ধ ছুগ্ধ বলিয়া বিক্রীত হইয়া! থাকে এবং এইরূপ 

হুপ্ধ স্থলবিশেষে পরীক্ষায় খাটী দুগ্ধ বলিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। 

ইহার কারণ এই যে গো-ডুপ্ধে শতকরা ৩২ ভাগ মাখন থাকিলেই 

আইনানুনারে উহ! খাঁটী বলিয়া গ্রাহ হইয়া থাকে; স্থতরাং যদ্দি 
কোন গরুর হু্ধে বেশী (শতকরা ৪ বা! ৫ ভাঁগ) মাখন থাকে, তাহ! 

হইলে; উহার সহিত “মাঁট তোল!” দুগ্ধ সিকি বা এক তৃতীয়াংশ 
মিশ্রিত করিলেও আইন-নির্দিষ্ট নাথনের সীমা অতিক্রম করে ন। | 

হুগ্ধের সহিত কখন কখন ময়দা, এরারুট ব। অন্যান্ত দেশী 

পালে! মিশ্রিত করিয়া উহাকে ঘন করা হয়। এরূপ হুগ্ধ জাল 

দিয়া শীতল করতঃ উহাতে আইওডিনের দ্রাবণ (1001776 ৪5) 

যোগ করিলে উহা তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ ধারণ করিবে । অনুবীক্ষণযন্ত্ 

দ্বারা পরীক্ষ। করিলে, ছদ্ধ পালো-মিশ্রিত কি না;তাহা৷ জানিতে পার! 

যাঁয়। ছুগ্ধের সহিত চা-খড়ি মিশাইবার কথাও শুন। গিয়াছে । 

বিলাতে, হছুদ্ধ যাহাতে শীঘ্র বিকৃত হুইয়। না যায়ঃ তজ্জন্ত 

সোহাগ, বোরাসিক্ এসিড, ফন্ালিন্ প্রস্ৃতি কতকগুলি গুধধ 



২৬৪ থান্য। 

ছুপ্ধের সহিত মিশ্রিত করা হয় । কোনরূপ ওষধ ছুদ্ধের সহিত 

মিশ্রিত কর! স্বাস্থ্যের প্রতিকূল 'ও আইন নিষিদ্ধ। এদেশে এরূপ 

কোন ওষধ ছপ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতে দেখা নায় না। 

আমি পুর্বেই বলিয়াছি যে কোন গরুর দ্ধ স্বভাবতঃই ঘন 

এবং অপর গরুর ছুধ একটু পাতিল! হইয়! থাকে । একই গরুর 

ছুধ কারণবিশেষে কখন একটু বেশী ঘন বা পালা হইয়া থাকে। 

যে সকল কারণে খাঁটা ছুগ্ধের মধ্যেও এইরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয়, 

তাহ! নিয়ে নির্দিষ্ট হইল £-_ ৃ 
১। খাতুভেদ্ব | খতুভেদে হদ্ধের উপাদানের পরিমাণের 

গার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে । শীতকালে গরুর ছধ একটু বেশী 
ঘন হয়। বসস্ত-ও গ্রীক্মকালে ছুধ ঘন হইলেও মাখন ভির অন্তান্তি 

উপাদানের অংশ সামান্ত পরিমাঁণে কমিয়া যায়। বর্ষাকালের ছধ 

সচরাচর একটু পাতলা হয় এবং উহাতে মাখনের অংশও কম 
থাকে । হেমস্তে ছুপ্ধের অবস্থ1 ক্রমশঃ ভাল হইতে আরস্ত হয়। 

২। প্রপপবকাল। প্রসবের পর ৭।৮ দিন গরুর দুধ গাঢ় 

ও ঈষৎ ভরিদ্রাবর্ণ থাকে ; ইংরাঁজীতে উহাকে কোলষ্ুম্ (0০1০3- 
008) কহে। ইহা স্বাভাবিক ছুগ্ধ নহে; এজন্ঠ প্রসবের পর 

প্রায় ১ সপ্তাহ কাল উক্ত গরুর ছুধ ব্যবহার কর! উচিত নহে। 

আমাদিগের শান্ত্রেও এরূপ হদ্ধের ব্যবহারের নিষেধ আছে। 

৩। জাতিতে ।- ভিন্ন জাতীয় গরুর ছুধের উপাদানের 
মধ্যে সামান্ত পার্থক্য দেখিতে পাঁওয়! ঘায়। বিলাততী গরু, পশ্চিম 



থাগ্ে ভেজাল ও তন্লিবারণের উপায় । ২৬৫ 

দেশীয় গরু এবং বাঙ্গালা দেশের গরুর ছুধের মধো অল্প বিস্তর 

প্রভেদ লক্ষিত হইয়। থাকে । যে গরুর ছুধ বেশী ঘন, সে গরু 

সচরাচর কিছু কম হুধ দিয়া থাকে | বিলাতে জাগি (11585 ) 

নামক গো-জাতির ছুধ বেশী ঘন। এই গরুর ছুধে শতকরা ৮৫ 

ভাঁগ মাত্র জল থাঁকে। সর্টহর্ণ (58001701107) ) নামক অপর 

জ'তীয় গরু বেশী ছুধ দেয় বটে, কিন্ত উহাতে শতকরা ৮৭২ ভাঁগ 

জল বিদ্যমান থাকিতে দেখা যাঁয়। অনেকের বিশ্বাস যে কাল 

গরুর ভুধ বেশী ঘন'হয় ; এই বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য আছে 
কি না? তাহা আমাঁপ্িগের জান! নাই । 

প্রসবের কাল নিকটবর্তী হইলে অনেক গরুর দুধ বন্ধ হইয়। 

যায়; যাহারা এরূপ অবস্থায় ঢুধ তয়, সেই ছুধ সচরাচর বেশী 

ঘন হইতে দেখ। যাঁয়। 

৪। ৌদ্বোহুন।-_হলগ্ডে যথানির্দিষ্ট সময়ে দিবসে তিন 

বার গো-দোহন কর! হয়; ইহাতে প্রত্যহ প্রায় একই পরিমাণ 

হ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায় । বিলাতে এদেশের মত প্রাতে 'ও সন্ধ্যার 

সময় গো-দোহন করা হয়। প্রান্তের অপেক্ষা সন্ধ্যার ভ্প্ধে কিছু 

বেশী মাখন থাকিতে দেখা যায়। অনির্দিষ্ট সময়ে গো-দোহন 

করিলে হুপ্ধের পরিমাণ ও গুণের হ্রাস হইয়া থাকে । গরু, নৃতন 

স্কানে যাইলে ব! নূতন দোহাল নিযুক্ত হইলে, অনেক সময়ে কম 
হ্ধ দিয়া থাকে । 

৫। গ্বাস্ত।-_খাস্ভের পরিবর্তন অধিক দিন স্থায়ী হইলে 



২৬৬ থান । 

হুধ পাতল। বা ঘন হুইয়া থাকে। পুষ্টিকর খাগ্ের যথোচিত 

অভাব হুইলে হুগ্ধ সারহীন হইয়া পড়ে। বাড়ীর গরুর দুধ 

গোয়ালা-বাড়ীর খটী ছুধের অপেক্ষা! সচরাচর অধিক সারবান 

হইয়া থাকে । ভাল খাইতে না পাইলে দুধে শতকরা ২২ বা ৩ 

ভাগের অধিক মাখন থাকে না; ঘরের গরুর হুধে অনেক সময়ে 

শতকরা ৫ হইতে ৬ ভাগ পর্যন্ত মাথন থাকিতে দেখ! ঘায়। 

এক প্রকার ঘাস আছে, যাহা গরু খাইলে উহার ছুধে রস্থনের 

গন্ধ পাঁওয়! যায়; এরূপ দুধ অনেকেই পাঁন করিতে পারেন না । 

গরু চরিবার সময় বিষাক্ত গাছ খাইলে ছুগ্ধের মধ্যে উক্ত বিষ স্বল্প 
পরিমাণে অবস্থিতি করিতে দেখ। যায়; এরপ ছুপ্ধ পান করিলে 

উদরাময় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবন!। 
যে সকল কারণে জুপ্ধ স্বভাবতঃ একটু পাতল! হইতে পারে, 

তাহা উপরে নির্দেশ করা হইল। দুধ পাতল। হইলে বিক্রেত। 

আইন অনুসারে দগুনীয় হইয়া থাকে । পাছে বিক্রেত1--“এই দুগ্ধ 

স্বভাবত? পাতিলা”-_ এইরূপ অছিল! করিয়! দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ 

করিবার চেষ্টা করেঃ তজ্জন্ত বিলাতের সাধারণ থাগ্-পরীক্ষকগণ 

উপরোক্ত কারণ গুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়! খাটা হছঞ্ধের 

উপাদান সমুহের নিয়লীমা (14110100017 309150910 ) নির্দেশ 

করিয়! দিয়ছেন। বর্তমান আইনে বঙ্গদেশেও এই নিয়ম প্রচলিত 

হইয়াছে। ছুধে শতকরা! ৮৮২ ভাগ জল এবং অন্ততঃ ৩২ ভাগ 
ভাগ পর্যন্ত মাখন থাকিলে এ হুগ্ধ বিস্তত্ধ বলিয়৷ বিবেচিত হুইবে 7 



থাগ্যে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ২৬৭ 

এরূপ ছুগ্ধ খাঁটী বলিয়! বিক্রয় করিলে বিক্রেত। দণুনীয় হইবে ন1। 
ইহা অপেক্ষা! অধিক জল ব1 অল্প মাখন থাকিলে এ দুগ্ধ ভেজাল 

বলিয়া গণ্য হইবে । অবশ খুব ভাল ছুধের সহিত শতকরা ২৫ 
ভাগ জল মিশাইলেও উহা৷ ভেজাল বলিয়! গণ্য হইবার সম্তাবন। 
নাই, কাঁরণ উহ এরূপ অবস্থায়ও মাথনের আইন-নিদ্দিষ্ট 

নিয়সীমা অতিক্রম করে না । 

মাখন ।--আমাদিগের মধ) মাথনের ব্যবহার অধিক 

প্রচলিত নাই; মীখনকে আমরা দ্বতে পরিণত করিয়া উহাই 

সর্বদ। ব্যবহার করিয়া থাকি। ইংরাজের] রুটী ও অন্তান্ঠ থাস্ের 

সহিত যথেষ্ট পরিমাণে মাথন ব্যবহার করিয়া থাকেন । গে ছুগ্ধ 

হইতে যে মাখন উৎপন্ন হয়, তাহাই আমর] পুজায় ও “পাণ্ডে” 
খাইবার জন্য ব্যবহার করিয়। থাকি । বশোভর ও ঘ।টাল হইতে 
কলিকাতা সহরে এই মাথনের আমদানি হইয়া! থাকে । যশোহরের 

ম৷খন ঘাটাঁলের মাখন অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট । ইহাতে জলের ভাগ কম 

থাকে, এবং অধিক দিন রাখিলে নষ্ট হয় না। এতঘ্যতীত 

দালাপুর, আলিগড়, দার্জিলিং) বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে ও 

যথেষ্ট পরিমাণ “ভয়সা” ( মহ্ষি-ছ্প্ধ হইতে উৎপন্ন ) মাখনের 

আমদানি হইয়া থাকে । এই সকল প্রদেশের নিকটবর্তী গ্রাম 

সমুহের অধিবাসীর! স্ব স্ব গৃহে অন্পাধিক পরিমাণে মাথন প্রস্তত 

করিয়৷ রাখে ; মহাজনের! তাহা! সংগ্রহ করিয়া একত্রে মিশ্রিত 

করে এবং কলিকাতা ও অন্যান্ত স্থানে চালান দিয়া থাকে। 



২৬৮ খাছ | 

স্থানে স্থানে মাখন প্রস্তুত করিবার অন্ত সরকারি ও বে-সরকারি 

ডেরি (091 ) স্থাপিত হহয়াছে) এই সকল ডেরিতে 

উৎকৃষ্ট মাখন প্রচুর পরিমাণে প্রস্থত হইয়! থাকে । 

মাখনের প্রধান ভেজাল জল। জল মিশাইয়! মাখনকে ভারী 

কর! হয় এবং উহা পরিমাণে ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উতকৃষ্ট মাখনে 

শতকরা ১* হইতে ১২ ভাগের অধিক জল থাঁক1 উচিত নহে। 

ঘাটালের মাঁখনে শতকর! প্রায় ৩০ ভাগ জল থাকে । 

জল ব্যতীত দধি মাখনের আর একটি (েজাল। মাখন 

প্রস্বত করিবার সময় কিয়দংশ দধি উহার সহিত মিশ্রিত থাকিয়া 

ঘায়; মাখন গলাইবার সময় দধির মধাস্থিত ছানার অংশ (খাঁকৃরি) 

গ্বতের নীচে জমিতে দেখা বাঁয়। মাখন ভাল করিয়! প্রস্তত করিতে 

না পারিলে উহার সহিত অধিক পরিমাণ দধি মিশ্রিত থাকিয়া 

ঘায়। পুনশ্চ প্রতারক ব্যবসায়িগণ ইচ্ছাপূর্বক উহার সহিত 
অধিক পরিমাণ দধি মিশ্রত করিয়। দেয়। ঘাটালের মাখনে দখধির 

ংশ অধিক পরিমাণে থাকে । মাথনে দ্ধির অংশ বেশী থাকিলে 

উহ৷ শীঘ্রই বিরুত হইয়। যায় । 

জল ও দধি ব্যতীত চর্ধিি (181) অনেক সময়ে মাখনের 

সহিত মিশ্রিত কর! হইয়া থাকে । এরূপ শুনা গিয়াছে যে অসাধু 
ব্যবসায়িরা কল! চটুকাইয়া এবং কচু সিদ্ধ করিয়া মাখনের সহিত 
ভজাল দিয়া থাকে । 

বিলাতে মাখনের সহিত মার্গারিণ, (81810251116) নামক 



খাগ্ে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ২৩৯ 

এক প্রকার চর্বি মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়া হয় কিন্ু 

বিলাতী আইন অন্সারে এরূপ ভেজাল মাখনকে কেহ মাঁখন 

বলিয়া বিক্রয় করিতে পারে না, ইহা মার্গারিণ বলিয়া বাজারে 
বিক্রীত হইয়া থাকে । বিলাতী মাথনে অনেক সময়ে কৃত্রিম রং 

করা হয়। রং বা লবণের ভাগ আইন-নিদ্দিষ্ট সীমা! অতিক্রম ন। 

করিলে বিক্রেতা আইনানু পারে দণ্ডনীয় হয় ন।। 

স্বত।__অবস্থাপর ভারতবাসীদিগের প্রধান খা স্বৃত। 

ভারতবর্ষের আধকদশ লেকই নিরামিষাশী বলিলে অতুযুক্তি হয় 

না; ইনার! মাছঃ মাংলের পরিবর্তে বথেষ্ট পরিমাণে ছুপ্ধ ও ত্বৃত 

ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহার নিরামিষ।শী নহেন? তীহারাও 

খাদের সহিত অল্লাধিক পরিমাণে ঘ্বত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। 

কলিকাত। সহরে প্রতি বংসর প্রায় ২১৭০১০** মন ঘ্বত্তের 

আমদানি হইয়া থাকে ।* তন্মধ্যে বেহার ও উন্তর-পশ্চিম- প্রদেশ 

হইতেই অধিকাংশ স্বতের আমদানি হইয়া থাকে । এতদ্যতীত 

মধ ভারতবর্ষ, রাঁজপুতভান।, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতেও কতক 

পরিমাণ স্বতের আমদানি হয়। ইহার অধিকঙিশিই “ভয়সা” 

বত; এই সকল স্থান হইতে “গ। ওয়া” ত্বৃত অতি অল্প পরিমাণে 

আমদানি হইয়। থাকে । যে সকল স্থান হুইতে ত্বতৈর আমদানি 
হয়, তথায় বড় বড় কুঠি আছে; সাধারণতঃ এই কুঠিগুলি 

“মোকাম” খলিয়া পরিচিত। যে যে স্থানে “মোকাম” অবস্থিত 
উপ | ৮ শি টি তি শপ | আপা পাস শপ আদ শি শত রসরাজ ৮ 

ক 1)01,2110১9'5 [”০9০৫-: ১0001617110 11) 0810012, 



২৭৩ খাদ্য । 

আছে, তাহার চতুঃপাস্বস্থ গ্রামের (“দেহাঁত”) লোকের! স্ব স্ব গুছে 
অল্লাধিক পরিমাণে ঘ্বত প্রস্তত করিয়। সঞ্চয় করিয়া রাখে । মহা- 

নেরা “মোকাঁমে”্এই স্বৃত একত্র সংগ্রহ করিয়] জাল দিয়া “পাকা” 

করিয়া লয় এবং টিনের কানেন্তারার মধ্যে পুরিয়া বিক্রয়ার্থ 

কলিকাতা! ও অন্ঠান্য স্থানে প্রেরণ করে| এইরূপ “পাকা” করিবার 

সময় মোকামের মধ্যে নানাবিধ পদার্থ স্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

ভেজাল দেওয়া হয়। পশ্চিম হইতে যে ত্বতৈর আমদানি হয়ঃ 

তাহার সহিত সচরাচর চীনা! বাদানের তৈল, মহুয়ার তৈল বা 

পোস্ত বীজের তৈল ভেজাল থাকে । ইহার মধ্যে চর্বি ভেজাল 

বড় বেণী থাকে না। কলিকাঁতার মধ্যে এবং সন্নিকটস্থ ছুই 

একটা স্থানে চর্বি, চীন] বাদামের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া) 

্বতের সহিত যথেছ্ট পরিমাণে ভেজাল দেওয়! হইয়া! থাকে । চর্বি 

বিক্রয় করিবার জন্ত কতকগুলি দোকান আছে। সথানে যথেষ্ট 

পরিমাঁণে চর্ধি ও চীনার বাদামের তৈল সঞ্চিত থাকিতে দেখ! 

যাঁয়। আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতায় যে ঘ্বতের আমদনি হয়, 

এই সকল স্থানে অনেক সময়ে তাহার সহিত চর্বি ও চীনা- 

বাদামের তৈল মিশ্রিত করিয়া সহরে ও মফঃস্বলে ঘ্বত বঞিয়। 

বিক্রীত হইয়া থাকে । কলিকাতায় বিশুদ্ধ স্বত পাঁওয়। এক- 

প্রকার হূর্ঘট। ১৯০৫ সালে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটার 
পরীক্ষাগারে ৭০*টা ঘ্বত পরীক্ষিত হইয়ছল। তন্মধ্যে ১৭৫টা খাঁটী 

বলিয় নির্দিষ্ট হয়, আর বাকী ৫২€টী স্বতে (অর্থাৎ শতকরা 
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৭৫ ভাগ ঘ্বতে ) অল্লাধিক পরিমাণে নানাপ্রকারের ভেজাল জ্রব্য 

পাওয়া গিয়াছিল। 

শুনা যায় যে গন্ধ ও বর্ণহীন একজাতীম্ন কেরোসিন তৈল 
(1১900101 16115) ঘ্বতের সহিত কখন কখন মিশ্রিত করা হয়। 

দ্বতে বেশী ভেজাল থাকিলে অনেক সময় গন্ধের দ্বারাই উহ 

অবিশুদ্ধ বলিয়া জানিতে পারা যায়। চর্ধ্বি বা চীনা বাদামের 

তৈল ঘ্বৃতের সহিত অধিক পবিমাণে মিশ্রিত থাকিলে গন্ধ এবং 

দ্বতের বাহ্যিক আকার দ্বারা উহ। যে বিস্তদ্ধ নহে, তাহ! বেশ 

বুঝিতে পারা যায়। স্বতের সহিত অধিক চর্বি মিশ্রিত থাকিলে 

উহ। সহজ অবস্থাতেই বেশী জমাট বাঁধা থাকে । দ্বতের সহিত 
অধিক পরিমাণে তৈল মিশ্িত থাঁকিলে উহার অল্প অংশ দানাদার 

হয়, অধিক ভাগই তরল অবস্থায় উপরে ভাসিতে থাকে । অবশ্য 

গ্রীষ্মকালে উত্তাপাধিক্য বশতঃ বিশুদ্ধ স্বৃতকে ও এইরূপ অবস্থায় 

থাকিতে দেখ। যাঁয়। অল্প ভেজাল থাঁকিলে শুদ্ধ চক্ষে দেখিয়া বা 

গন্ধ দ্বারা ভেঞ্জাল ধরিতে পারা যায় না। কোন একার তৈল ব! 

চর্বি ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা বিশেষ 

কষ্টসাধ্য নহে। সহক্পপাধ্য ছুই একটী পরীক্ষা দ্বারা ভেজাল 

পদার্থের অস্তিত্ব নিরূপণ করা যাইতে পারে। কিন্ধু ভেজাল দ্রব্য 

স্বতের সভিত কত পরিমাণে মিশ্রিত আছে, তাহ! নিরূপণ করিতে 

হইলে শ্রমসাঁধ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আবসশ্তক । এ প্রবন্ধ মধ্যে এই 

সকল বিষয়ের অবতারণা স্ুসঙ্গত নহে। 



২৭২ খাস । 

দ্বত যথারীতি পরীক্ষা করিতে হইলে উহা! রসাম়্ণ-তন্ববিদ্ 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি দারা জ্ুব্যবস্থিত পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত ওয়া 

উচিত। 

পণির (01)9556 )।-_আমর! পণির বেশী ব্যবহার করি ন।, 

কিন্ত ইহ! ইংরাঁজদিগের নিত্য ব্যবহার্য খান্ভ। পণিরের মধ্যে 

ছানাজাতীয় উপাদান অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকে, এজন্য ইহ! 

একটী অতি সারবান খাছ্য বলিয়৷ পরিগণিত | উষ্ণ ছুপ্ধে রেণেট্ 
( 7২90109. ) যোগ করিয়া! পণির প্রস্তুত হইয়া থ|কে। টাক 
পণির খাগ্রূপে বাবহ্ৃত হয় না। ঈষৎ ধিরুত পনিরই খাষ্ঠরূপে 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে । সময়ে সময়ে পণির বিকৃত হইলে তন্মধ্যে 

নান] প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আপনাপনি উৎপন্ন হইয়। থাকে। 

এইরূপ পণির খাগ্যরূপে গৃহীত হইয়া! ওলাউঠার স্ত।য় উতৎকট 

রোগ উৎপাদন ধ্রিরা অনেক লোকের প্রাণ-বিন।শের কারণ হই- 

য়াছে। পণিপের মহিত অনেক সময়ে চর্বিধি ও জল ভেজাল দেওয়া 
হইয়া থাকে । 

ক্ষীর ।--কলিকাতায় থে পাতলা ক্ষীর প্রস্তুত হয় (যাহ! 
আমর সামাজিক উৎসবাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকি 1), তাহ। 

এরারুট্, বাতাস।, জল ও সামান্ত পরিমাণ ছুধ একত্রে জাল দিয় 

প্রস্তুত করা হয়। পল্লীগ্রামের ক্ষীর অনেক সময়ে শুদ্ধ ছুপ্ধ ঘন 

করিয়। প্রস্তত হইয়া থাকে । 

ডেল! ক্ষীর একটী উৎকৃষ্ট সারবান খাস্ভ; ইহা হইতে 
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নানাবিধ মুখরোচক পুষ্টিকর মিষ্টান্ন প্রস্তত হইয়া থাকে । ঘরে 
ক্ষীরের ছাঁচ অল্প খরচে প্রস্তুত হয়, অথচ ইহা একটী উংকুষ্ট 
জলখাবার । 

সরিষার তৈল --সরিষার তৈল আমাদিগের নিত্য 

ব্যবহার্ধ্য খাছ । বাঙ্গালা দেশে কি সঙ্গতিপননঃ কি দরিদ্রঃ সকল 

অবস্থার লোঁকেই সরিষার তৈল ব্যঞ্জনাদি প্রস্তত করিবার জন্য 
ব্যবহার করিয়। থাকেন। শারীরিক তাপ এবং কার্য করিবার 

শক্তিল[ভের জন্য আঁমাদিগের মাখনজাতীয় খানের প্রপ্ধোজন 

হয়, তাঁহা ইতি তিপৃর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । অধিকাংশ দরিদ্র লোকের 
ছুগ্ধ বা ত্বত বাবহ।র করিবার সঙ্গতি নাই; তাহারা সরিষার তৈল 
হইতে মাখনজা তীয় উপাদান সংগ্রক্ধ করিয়া থাকে। এতদ্যতা 
গাত্রে মাখিবার জন্ত সরিষার তৈল প্রচুর পরিমাণে এদেশে ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । সরিষার তৈলের দ্বার অনেকে দীপ জালাইয়। 
থাকেন এবং পিষ্টকআতীয় বিবিধ খাগ্যও সরিষার তৈলের দ্বার 

প্রস্তত হুইয়া থাকে । এনব্প নিত্য ব্যবহাঁধ্য ও অবন্ত প্রয়োজনীয় 

থাগ্য-সাযগ্রী সর্বদা বিশুদ্ধ অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায় না, ইহা 
সামান্ত পরিতাপের বিষয় নহে। 

পুর্ববেই বলিয়াছি যে আজকাল কলেই প্রায় সমস্ত সরিষার 

তৈল প্রস্তুত হইতেছে । প্রেসিডেন্সি জেল এবং বাঙ্গালা দেশের 

অন্তান্ত জেলে খীটী সরিষার তৈল হাতে পিশিবার যন্ত্রে প্রস্তুত হইয়। 

থাকে । যে কয়েকটী ঘানি এখনও কলিকাতায় চলিতে দেখা 

১৮ 



২৭৪ থাছ্া | 

ধায়, তদ্বারাঁ সামান্ত পরিমাণ তৈল প্রস্তুত হইয়। থাকে এবং 

উহ্থাও সর্বথা একেবারে বিস্তদ্ধ নহে। কলুরা সরিষার সহিত 

শোরগজ। মিশ্রিত না করিয়া তৈল প্রস্বত করে না। এতঘ্যতীত 

অনেকেই কলের তৈল কিনিয়া ঘনির তৈলের সহিত মিশ্রিত করে 

এবং এই মিশ্রিত তৈল ঘানির তৈল বলিয়া বিক্রয় করিয়া 

থাকে । 

যে সকল ভিন্নজাতীয় সরিষা, তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য 

ব্যবহৃত হইয়া! থাকে, তন্মধ্যে নুট্নী, শ্বে হী, নতুয়া, কাজ্লা? ঝুনি ও 
রাই সর্ধপ্রধান | ১ মন সরিষ। পিশিয়া আমরা ১২ হইতৈ ১৫ 

সের তৈল প্রাপ্ত হইতে পারি । পূর্ব কলিকাঁতার আম্স্ হাউসে 
শ্বেতী সরিষ।» তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। দেখা 

গিয়াছে যে ১ মন শ্বেতী সরিষ। হইতে প্রায় ১৫ সের তৈল বাহির 

করা যাইতে পারে । নুটনী ও শ্বেতী সরিষা হইতে, অন্ত প্রকারের 
সরিষা অপেক্ষা কিঞ্দ্ধিক পরিম।ণ তৈল প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয়। 

কলে তিন প্রকারের সরিষার তৈল প্রস্থত হইয়া থাকে। 

ইহাদিগকে প্রথম খেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণার তৈল বল: 

ভইয়া থাকে । খাঁটী সরিষার তৈল কোন কলে প্রস্থ হয় কি না, 

সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কলওয়ালাঁরা বলিয়! থানুক 

নে অন্ত প্রকার তৈল-বাঁজ (যেমন শোরগুজা ইত্যাদি) কিছু ন! 

মিশাইলে সরিষা হইতে সমস্ত তৈল মাড়িয়। বাহির করা যাঁয় না । 

এই মতের মুলে কোন্ স্যা নাই: ইহা একটী £হজাল দিবার 
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অছিল! মাত্র! কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা সহরের একজন প্রসিদ্ধ 
তেলের কলগয়ালার বিরুদ্ধে ভেলাল সরিষার তৈল বিক্রয় করিবার 

জন্য মোকদ্দমা রুনু করা হইয়াছিল । উক্ত কলওয়াল! বলিয়াছিল 
যে সে তৈলে ভেজাল দিবার জগ্ত শোরগুজ| ইত্যাদির বীজ সরিষার 

সহিত নাশ্রত করে নাই; এ সকল বীজ না মিশাইলে সরিষা 

হইতে সমস্ত তৈল বাহির করা যায় না। ম্যাজিষ্রেট, এ বিষয়ে 

প্রেনিভেন্ি জেলের কর্তৃপক্ষগণ ও অগন্তান্ত বিশ্বাসী সন্ত্াস্ত 

ব্যবপায়ীর্দিগের নিকর্ট হইতে মত গ্রহণ করিয়াছিলেন । তীহার 

সকলেই মত দিয়।ছিলেন যে সরিষা হইতে সমস্ত তৈল বাহির 

করিবার জন্ত অন্ত কোন বীজ উহার সহিত মিশ্রিত করিবার 

প্রয়োজন হয় না । আমাদের জান! আছে বে আম্স্ হাউসে শুদ্ধ 
সরিষা হইতে তৈল প্রস্তত হইত, অন্ত কোন বীজ সরিষার সহিত 

মিশ্রিত করা হইত ন| | এর কলওয়াল! বলে যে ১ মন সরিষা হইতে, 
শোরওুজ। ইত্য।দি মিশ্রিত করিলে পর ১২ হইতে ১৫ সের তৈল 

্রস্থত হইয়া থাকে ; কিন্তু আম্স্ হাউসে হাতে-মাড়! কলে প্রতি 
দন সরিষ। হইতে অন্য কোনরূপ বীজ মিশ্রিত না করিয়াও প্রায় 

১৫ সের খ।টি সরিষার তৈল বাহির করিয়া লওয়া হইত । আদালতে 

প্ কলওয়াল।র যুক্তি তর্ক কিছুই খাটে নাই। ভেদ্াল তৈল 
বিকুয় করিবার জন্ত তাহার গুরুতর অর্থনও হইয়াছিল। সেই 
অবধি কলওয়ালার! ভেজাল টৈল বিক্রয় করিবার জন্য অন্ত উপণ্য় 

অবলম্বন করিয়াছে । এক্ষণে তাহার সাইন্ বোর্ড, থাটাইয়া 



২৭৬ থা । 

অবাধ ভেজাল সরিষার তৈল “ভেজাল” বলিয়! বিক্রয় করিতেছে । 

আঁশাঁকরা যায় যে সংশোধিত বর্তমান মিউনিসিপ্যাল আইন অন্ধু- 
সারে তাহার! এন্সপ কার্যের জন্য দণ্ডনীয় হইবে। 

প্রথম শ্রেণীর কলের তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য সরিষার সহিত 

শোরগুজ! এবং মাত্রাজী বাদাম বা পোস্ত বা সম্তাদরের তিল মিশ্রিত 

করা হয়। গড়ে অর্দেক সরিষা থাকে এবং এই সকল তৈলপ্রদ 

বীজের কোন একটি বা সকলগুলি একত্রিত হইয়া অর্ধেক থাকে । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর তৈল এক ভাগ সরিষা এবং তিন ভাগ 

শোরগুজ', হুড়হুড়ের বীজ বা তারা জীজ অথবা কৌচিড়া ব। 

মহুয়ার বীজ একত্রে মিশ্রিত করিয়! প্রস্তুত করা হয় এবং তৈল 

প্রস্তুত হইসে পর উচ্ভার সহিত মহুয়া তৈল ব1 চীনা! বাদামের 

তৈল অথবা! সিমূল বীজের তৈল বা কুনুমফুলের বীজের তৈল 

.কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রিত করা হয় । 

ভূতীয় শ্রেণীর কলের তৈল অধিকাংশই মফ:স্বলে বিক্রয়ার্থে 

প্রেরিত হইয়া থাকে । ইহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণ রেড়ির তৈল 

মিশ্রিত কর! হয় ।*% 

আমরা শুনিয়াছি যে ভেজাল সরিষা তৈলের সহিত সময়ে 

সময়ে কেরোসিনের স্তায় একপ্রকার মেটে তৈল ( 11702181 011) 

* কলিকাত। মেডিকাল কলেজের রসায়ণ-বিজ্ঞ/নের সহকারী অধ্যাপক 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চক্রবন্তী কলের সরিযার 'তৈলে ভেজাল দেওয়।র বব- 

রণটী নংগ্রহ করির়। দিক্াাছেন। 



থাছে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ২৭৭ 

মিশ্রিত করা হইয়া থাকে । এই তৈল দেখিতে সরিষার তৈলের 
মত; ইহার বিশেষ কোন গন্ধ নাই; সরিষার তৈলে মিশাইলে 
গন্ধ দ্বারা বা আকারে ইহা ধর। যায় না । এই তৈল চর্বির সায় 
কলে দিবার জন্ত অথবা স্থুগন্ধি কেশ-তৈল প্র্রস্তত করিবার জন্য 

ব্যবহৃত হয়। যে সকল ব্যবসায়ী এই তৈলের আম্দানি করেন, 

তীহার! বলেন যে সরিষা তৈলের কলওয়ালার! সময়ে সময়ে এই 
তৈল তীঞ্ার্দিগের নিকট হইতে অধিক পরিমাঁণে ক্রয় করে, এবং 

ছুই একজন কলওয়ালাদের মুখেও শুন! যাঁয় যে, এই তৈল সরিষার 
তৈলের সহিত মিশান হইয়া থাকে । কলিকাতায় মধ্যে মধ্যে 

একপ্রকার “পা-ফোল।া” (50109105910 11095 ০7 80211-3911 ) 

রোগের আবির্ভীব হয়; এই রোগের প্রকৃত কারণ এপঘ্যস্ত 

কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কোন কোন ডাক্তার 

সন্দেহ করেন যে মেটে তৈল মিশ্রিত সরিষার তৈল ব্যবহ|র করিয়াই 
এই রোগ উৎপন্ন হইয়। থাকে | কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল্ ল্যাবরে- 

ট।রিতে বাজারের সরিষার তৈল এই কারণে অনেক বার পরীক্ষিত 

হইয়াছিল, কিন্তু তাহার একটাতেও মেটে তৈল পাঁওয়া যায় নাই। 

এই তৈল সচরাচর ব্ুমূলেম্ অয়েল ( 31902271959 011) বিয়া 

বিক্রীত হয়। সরিষা সম্তা থাকিলে এই তৈল সরিষার তৈবের 

সহিত মিশ্রিত করিবার আবশ্ক হয় না । এই তৈল সরিষার 
তৈলের স্থিত মিশ্রিত থাকিলে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা ঘার1 উহার 
অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে । 



খাস । 

ভেজাল সরিষার তৈল ঝাঝাল করিবার জন্ত পিশিবার সময়ে 

সরিষার সহিত সজিনার ছাল ও লঙ্কা মিশ্রিত করা হয়। 

অয়দ্দা ও আটা ।--যখন গম ম য়, তখনই মরদ। ও 
আটায় ভেজাল দেওয়া হইয়া থাঁকে-তাহা না হইলে এই ছুইটি 

জিনিস প্রায়ই খাটি মিলে। তবে প্রতারক ব্যবসায়ীরা বেশী 

পরিমাণ ভূসীঃ ময়দা ও আটার সহিত অনে ক সময়ে মিশ্রিত করিয়া 
থাকে। চাউল সম্ত। থাকিলে চাউলের গু ড়া ময়দার সহিত মিশ্রিত 

করা হয়। এতঘ্যতীত নিক্কষ্ট শ্রেণীর যব এবং বিভিন্ন প্রকারের 

পাঁলোও সময়ে সময়ে ময়দার সহিত মিশ্রিত করা হইয়। থাকে। 
কেহ কেহ বলেন একপ্রকার ঘাসের বীজ বা বাম্খড়ির গুড়! 

(7150101) ০1791. ) গমের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভেজাল ময়দ। 

ত করা হয়। গম মহার্থ না হইলে ময়দার সহিত প্রায় 

ভেজাল থাকে না| 

ময়দার সহিত চালের গু ড়াঃ যব বা অন্য কোনপ্রকার পালে। 

মিশ্রিত করিলে তাহ! অণুবীক্ষণ যন্ত্র বারা অনায়াসে ধরিতে পারা যাঁয়। 
ময়দা হইতে পাউরুটি প্রস্তত হইয়া থাঁকে। পাঁউ- 

রুটীর ব্যবহার এদেশের বড় বড় সহরে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত 

হইয়াছে । ময়দায় ভেজাল ন! থাকিলে পাঁউরুটাতে কোঁন ভেজাল 
থাকে না। বিলাতে নিকৃষ্ট ময়দা! হইতে পাউরুণা প্রস্তত করিবার 
সময় উহাতে ফট কিরি যোগ করা হয়) পাঁউরুটাতে ফটকিরি 
ষোগ করা আইন নিষিদ্ধ। 



খে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ২৭৯ 

চাউল ।-_চাউল যখন মহার্ঘ হয়, তখনই উহার সহিত 
নিকৃষ্ট জ।তীয় চাউল বা কুঁড়া মিশিত কর! হইয়া থাকে । পুরাতন 

চাউলের সহিত নূতন চাউল বথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া উহা 
রাতন চাউল বলিয়া! বিক্রীত হয়। ব্রক্দদেশের চাউল এদেশের 

চাউল অপেক্ষ। সম্তা বলিয়। অনেক সময়ে এই চাউল দেশী 

চাঁউলের সহিত মিশ্রিত করা হয়। ব্রঙ্গদেশের চাউল আকানে 

ছোট, সুতরাং একটু মনোযোগ দিয়া চাউল পরীক্ষা করিলেই 

এরূপ প্রতারণ। ধর পড়িবার সম্ভাবনা । কলিকাতার স্থানে স্থানে 

চাঁউল-পটি আছে; অধিকাংশ চাঁউলের আমদানি এইসকল 
স্কানেই হুইয়৷ থাকে । এক দল লোকের ব্যবসা! এই যে এখাঁনে 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চ!উল একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ল চাউল বলিয়া 
বিক্রয়ার্থ প্রস্তত ক্রিয়া রাখে ; ইহাকে 1711106 067705 কহে। 

এতগ্িনন যেন্কল চাউল নৌকা বা জাহাজে আসবার সময় 

ভিজিয়! ধায় এবং নষ্ট ( 987950. ) হইয়।ছে বলিয়! অল্প দরে 

বিক্রীত হয়, তাহা ও মথেষ্ট পরিমাণে ভাল চাউলের সভিত মিশ্রিত 

করিয়! দে ওয়া হয়। 

চাউল বেশী পট” হইলে উহ! কিয়ৎপরিমাঁণে সারহীন 

হইয়া পড়ে। কোন কোন চিকিৎসকের মতে এরূপ চাউল 

বহুদিন ব্যবহার করিলে বেরি-বেরি (8611-60 ) রোগ 

জন্মিবার সম্ভবনা । কেহ কেহ বলেন চাউলের উপর একপ্রকার 

নুষ্ বীজাণু জন্মিয়া এমাইন্ (4017095) নামক একপ্রকার 



২৮৪ খাছ । 

বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে এবং উহ1 উদরস্থ হইলে" পাঁফোল৷ 

বেরি-বেরি” রোগ উৎপন্ন হয় । 

বাজারের মিঠাই? বাজারে বে মিঠাই প্রস্ত ত হয়, তাহার 
জন্য সচরাঁচর অতি জঘন্য ঘ্ৃত ব্যবহৃত হইয়। থাকে । অনেক 

সময়ে উহার মধ্যে ঘ্বতের অংশ মোটেই থাকে নাঃ তৈল ও চর্বি 

একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই সকল মিষ্টান্ প্রস্তত হইয়া থাকে । 

মিষ্টান্ন হইতে ঘ্বৃত বাহির করিয়া! উহা! পরীক্ষা করিলে সকল 

সময়ে সন্তোবঙ্গনক ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় শন) এই জন্য মিষ্টার- 

বিক্রেতাগণকে সর্বদ। আইনের কবলে আন] যায় না! আমাদের 

অনেক লোকেরই অনীর্ণ রোগ বাজারের খাবার খাইয়াই 

উৎপন্ন হয়। ঘরের তৈয়।রি রুট ও তরকারি এবংং গুড় বা! চিনি 

জলখাঁবারের জন্য ব্যবহার করা উচিত; ভাল ঘি মিঠাই প্রস্তত 

করিবার জন্য যতধিন ন1 ব্যবহৃত হয় ততদিন ব'জারের খাবার 

ব্যবহার না করাই স্বুবিবেচনার কার্য । বিশেষতঃ দোকানে 

খাবার যেবূপভাবে মেলাইয়। রাখা হয়, তাহাতে উহ্থার উপর মাছি 
বসে এবং মল-মুত্র-আবর্জনা-মিশ্রিত পথের ধূলি স্তরে স্তরে পড়িয়া 
থাকে । নানাবিধ রোগের বীজ এইরূপে এই সকল মিষ্টান্নের 
সহিত মিশ্রিত থাকিয়া আমাদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে 

এ সকল রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা! । আজকাল মিউনিসি- 
প্যাল আইনে কাঁচের আলমারির মধ্যে খাবার রাখিবার নিয়ম 

হইলেও অধিকাংশ দ্রব্য পূর্ব্বে যেরূপভাঁবে রাখা হইত, আজিও 
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সেইরূপ ভাবে থাকিতে দেখা যায়। কর্তৃপক্ষদিগের পরিদর্শন কার্য 
একটু ভাল করিয়! সম্পন্ন হইলে খাবারের সহিত রাস্তার ধূলি 
এত সহজে মিলিত হইতে পারে না । মিষ্টান্রগুলি সর্বদা আল- 

মারির মধ্যে রাখ! উচিত ; বিক্রয়ের সময় আলমারি হইতে খাবার 
বাহির করিয়া দিলে বিক্রেতা বা ক্রেতার কোনক্প অসুবিধা! 

ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। পথের ধুলি 
খাবারের সহিত মিলিত হইয়া! যে কত অনিষ্ট উৎপাদন করিতে 

পারে, তৎসম্বন্ধে কিক্রেতাঁদিগের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। সেইজন্ 

তাহারা আল্মারির ভিতর খাবার বাখিবার উপকারিত। বুঝিতে 

পাঁরে না। এই কুপ্রথার অনিষ্টক1রিত! যাহাতে তাঙ্ারা বুঝিতে 
পারে, লোঁক-শিক্ষার বিস্তার দ্বার! তাহার উপায় অবলম্বন করা 

উচিত। 

মোহনভোগ প্রভৃতি যে সকল মিষ্টান্নে অধিক পরিমাঁণে স্বৃত 

থাকে, তাহাদিগকে পিগুল-পাত্রে না রাখিয়া! এনামেল্, মৃত্তিকাঃ 

প্রস্তর বা কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে রক্ষা করা উচিত । দ্বত-মিশ্রিত থাস্ভ- 

দ্রব্য পিদ্ুল-পাত্রে অধিকক্ষণ রাখিলে “কলঙ্ক” ধরিবার সম্ভাবনা । 

কফি, চ1 ও কোকেৈ11-- আজকাল এ দেশে, বিশেষতঃ 
কলিকাত। সহরে, চ1 ও কফির প্রচলন অধিক হইয়া উঠিয়াছে। 

কফি বীজের সহিত চিকোরি (01007 ), ভাজা চাল, আলুর 

পালে! এবং অন্তান্তি অথাগ্ক বীজ ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে । 
ইহার্দিগকে কফি বীজের সহিত চূর্ণ জিয়া! উক্ত চূর্ণ, খাঁটা কফি 
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বলিয় বাঁজারে বিক্রীত হইয়া থাকে । আমেরিকাতে একপ্রকার 
কৃত্রিম কফি বীজ প্ররস্তত হইয়া থাকে । নানাবিধ বৃক্ষের বীজ 
একত্রে গু'ড়াইয়। জলের সহিত একটা মণ্ড প্রস্তুত করা হয় এবং 

এই মণ্ডকে কফি বীজের আক।রের চে ঢাঁলিয়া এক একটা বীজ 

প্রস্তুত করতঃ শ্তষ্ক করিয়। লওয়া হয় এবং উহাকে কফি বলিয়া 

বিক্রয় কর! হয় । অনেক সময়ে ময়দা ও করাতের গুড়া একত্রে 

মিশ্রিত করিয়। কৃত্রিম কফির বীজ প্রস্তৃত করা হইয়! থাকে । 

অণুবীক্ষণ মন্ত্র বার! অনেক সময়ে কফির ভেজাল ধরিতে পারা 

যায়। 

চায়ের সহিত অন্তান্ত গাছের পাতা কখন কখন ভেজাল 

দেওয়! হুইয়। থাকে । চায়ের কাথ একবার বাহির করিয়া লইয়া 

ভিজা পাতাঁকে পুনরায় শুষ্ক করতঃ ভাল চাঁয়ের পাতার সহিত 

মিশ্রিত করা হয়। সময়ে সময়ে খদির ও মাটা নিকৃষ্ট চায়ের 

সহিত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায় । 

চা প্রস্তুত হইলে উহাকে বাছাই করিয়! উৎকৃষ্ট; মধ্যম বা 

অপকৃষ্ট চা রূপে শ্রেণী বিভাগ করা হয়। সবুদ চা (0591) 69৪.) 

বা কাল চ1 (9190 099.) শুদ্ধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভেদে 

উৎপন্ন হুইয়। থাকে। চীনের চা এবং আসামের চা, এই ছুই 

প্রকারের চা সর্বদা ব্যবহৃত হয়; আপামের চা এ দেশে সর্বত্র 

প্রচলিত । 

চা ও কফির ন্যায় অনেকে কোকো ব্যবহার করিয়। থাকেন। 
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“থিয়ে।ব্রোমা! কোকো” নামক গাছের বীজ ভাঙ্িয়! উহাকে গুঁড়া 

করিয়া কোকো! প্রস্তত হইয়। থাকে । ইহাতে শতকরা ৫* ভাগ 

মাখনের ন্যায় একপ্রকার তৈলজাতীয় পদার্থ থাকে, এজন অনেকে 

বোকে। সহজে পরিপাক করিতে পারে না। অনেক সময়ে 

কোকো হইতে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা এই তৈলজাতীয় পদার্থের অংশ 

পুথক্ করিয়। লওয়। হয় । ন]নীপ্রকার পালে! ও চিনি কোকোর 

শু'ড়ার সহিত ভেজাল দেওয়া হইয়া থাঁকে। 

কোকো গঁড়াইয়া উহার সহিত চিনি মিশাইয়া চকোলেট 

( 01)0001916 ) প্রস্তত কর হয়। 

পানের মসলা ও ঝাল নসল!1।--বহু দিনের পুরাতন 

পোকা ধরা মসলা নূতন মসলার সহিত হেজাল দেওয়া হইয়া 
থাকে । অনেক সময়ে আস্ত মরিচ, এলাইচ. ও লবঙ্গের কাথ 

বাহির করিয়! উহ্াদিগকে পুনরায় শুষ্ক করতঃ ভাল সামগ্রী বলিয়া 
বাজারে বিক্রীত হয়। পাপ.ড়ি খয়ের অনেক সময়ে গাছের আঠা 
ও বালি মিশ্রিত করিয়। প্রস্তুত কর! হয়। আমরা ইহাঁও 

শুনিয়াছি আধখান। করিয়া যে সুপারি বাজারে পাওয়। যায়ঃ 

চীমড়া রং করিবার জন্য তাহ! প্রথমে ব্যবহৃত হইয়া পরে এ 
আকারে সন্তা দরে বিক্রীত হইয়। থাকে । প্রায় সকল মসলার 

সহিত অল্লাধিক পরিমাণে ধূলি ও কুটা মিশ্রিত থাকিতে দেখ! 
যায় । 

জাগুদানা,বার্লি ইত্যাদি ।_ _সাগুদালা, এরারুট বা বারি 
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শামে যে সকল পদার্থ বাজারে খুচরা বিক্রীত হয়, তাহাদদিগের 
অধিকাংশই প্রক্কত পদার্থ নহে। ক্যাঁসাভ৷ প্রভৃতি নিরু্টজাতীয় 

ছম্পাচ্য পালো, সাণ্ুঃ বাপি বা এরাকুট নামে খুচরা বিক্রীত হইয়া 
থাকে। এই সকল পদার্থ রোগী ও শিশুর খাছ, স্থতরাং ইহা 
দিগের বিশুদ্ধ হওয়! বিশেষ আবশ্তক | এরারুট বা বালি কিনিতে 

হইলে বিলাতী অথব! এদেশের সম্থ্ান্ত ব্যবসাঁদাবের প্রস্তুত আস্ত 

কৌটা ক্রয় করা! উচিত; তাহা। না! হইলে অনেক সময়েই খাঁটি দ্রব্য 
পাওয়া যায় না। আজক1ল শঠির পাঁলো দ্বেশী এরাঁকট বলিয়া 
বিক্রীত হইতেছে ; ইহ! ন্যারাণ্টা। এবাকটের সহিত প্রায় তুল্যগুণ- 

সম্পন্ন । অধুনা দেশী যব হইতে যে খালি প্রস্তত হইতেছে, তাহ। 
বিলাতী বালির ন্যায় শুভ্র না হইলে গুণসম্বন্ধে নিরু্ট নহে। 

অণুবীক্ষণ যন্ত্র ্বার। পরীক্ষা করিলে এই সকল পদার্থ বিশুদ্ধ 

' কি না, তাহা দ্ানিতে পারা যাঁয়। 

কি উপায় অবলম্বন করিলে এই বিষম অনর্থের প্রতিকার 

হইতে পারে? এক্ষণে ততপধন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

লোভী ও প্রবঞ্চক ব্যক্ি জগনে চিরকাল ছিল এবং চির- 

কালই থাকিবে; তাহা?র। চিরদিনই মানুষকে প্রতারণা করিয়া 

নিজের উদর পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবে। তবে স্ুুশিক্ষার 
গুণে ও, আইনের শাসনে লোকের অসৎ প্রবৃত্তি একেবারে 

দমিত না হইলেও উহা! যে কতক পরিমাণে সংযত থাকে, 

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । সুতরাং শিক্ষার বিস্তার ও আইনের 
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শাসন দ্বারা সমাজকে প্রবঞ্চক ব্যবসায়িদিগের হস্ত হইতে রক্ষা 
করিতে চেষ্ট। পাওয়া উচিত। 

১। লোক-শিক্ষা ।--লোকে সহজেই সন্তা সামগ্রী 
কিনিতে চায় । কিনিবার সময় “সস্তার তিন অবস্থ1”, এ কথা 

মনে উদয় হইলেও আপাততঃ খরচ কম হইবে, এই স্ববিধার 

জন্য লোকে সন্ত। সামগ্রী ক্রয় করে, ভবিষ্যতের প্রতি মোটেই দৃষ্টি 
রাখে না। সকলেই জানে যে সন্তার কাপড় বেশী দিন টিকে ন; 

সম্ভার ভুত অন্পদিনের মধ্যেই একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া! পড়ে। 
সস্তার মাল-মসল। দিয়। গৃহ নির্মাণ করিলে অটিরকাঁল মধ্যে বাতা- 

তপের দৌরাত্মা হইতে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। কিন্তু ইহা জানিয়! 

শুনিয়াও আমরা সম্ভ। সামগ্রী কিনিবার লোভ সম্বরণ করিতে 

পারি না। যথোচিত মুল্য দিয়! প্রব্যাদি ক্রয় করিলে সে দ্রব্য ষে 
শুদ্ধ বহুকাল স্থায়ী হয়, তাহা নহে, তাহার ব্যবহারে যে পরিমাণ 

স্বচ্ছন্দ ও আরাম লাভ করা যায়, সম্ভার সামগ্রী হইতে তাহা 

কখনই প্রত্যাশ! কর! যায় না । অন্যান্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধে যেরূপ, 

খাগ্াঁদি সম্বন্ধেও তাহাই, এ কথ! সকলেরই মনে রাখা উচিত । 

আজকাল খাস্ব-দ্রব্ঃ, যেক্ূপ .ছুর্ম,ল্য হইয়ছে। তাহাতে সম্ভার 
সামগ্রী ক্রয় করিলে উহা! ভেজাল হইতেই হইবে । এরূপ খাস 
গ্রহণ করিলে অর্থ রক্ষা না হইয়! পরিণামে অর্থের অপব্যয়ই 

হইয়া থাকে। যে সকল পদার্থ খাগ্ভের সহিত ভেঞ্জাল দেওয়া 
হয়ঃ তাঁহাদের অধিকাংশই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। প্রথমতঃ 
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খাগ্ভে কোন পবার্থ ভেজাল থাকিলে উহার পুণ্টিগুণের হ্রাস হর । 

গ্বিতীয়তঃ এই নকল পনার্থ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে অজীর্ণ, 

অগ্নিমান্দ্য, উনরাময় প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া শরীর 

অপটু হয়। এবন্প্রকারে পরিশ্রম করিবার শক্তি কমিয়। যায়, 

স্থতরাং আয় ও কমিয়] যাঁর । তহুপরি অথাগ্ভভক্ষণ-জনিত রোগের 

টিকিৎসার জন্য যথেষ্ট অর্থের অপব্যয় হইয়া থাকে । অতএব 

সামান্য চিন্ত! করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ভেজাল সামগ্রী 
অপাততঃ সম্ত। হইলেও পরিণামে তাহা প্রভূত 'ক্লেশ, আপদ, অর্থ- 

ব্যয় ও মনস্ত/পের কারণ হুইয়! থাকে । বিশুদ্ধ ঘৃত যথেষ্ট পরিমাণে 

বাবহ|র করিবার সঙ্গতি না থ|কিলে, উচ্হা অল্প পরিমাণে ব্যবহার 

করিয়া অবশিষ্ট অভাব বিশুদ্ধ সরিষার তৈল বা] চীন। বাদামের 

তৈলের দ্বারা পুরণ করিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না, অথব1 একেবারে 
"তর পরিবর্তে তৈল ব্যবহার করিলেও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন ক্ষতি 

হইব|ধ সম্ভ/বন] নাই। 

অপকুষ্ট ঘ্বৃতে প্রস্তত দোকানের মিঠাই খাইলে “বড় মানি” 

দেখান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শরীর নষ্ট ও অর্থের যথেষ্ট অপব্যয় 

হইয়া থাকে । আজকাল কালকাঁতা সহরে সামান্য গৃহস্থের 

বাটিতেও দোব্ণলের মিঠাইয়ের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত 

দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঘ্বতপক পদার্থের প্রচুর বাবহার সন্ববেও 

বালক বালিকাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সবিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয় না । 

পুর্বে মুড়িঃ মুড়কিঃ চালিভাজী? ছোলা ভাজাঃ মুড়ির চাক্তিঃ ছোলার 
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চাক্তিঃ নারিকেলের সন্দেশ প্রনৃতি ভেঙ্গাল-শুন্য থাগ্ বাবহার 

করিয়া মানুষকে যেরূপ স্থস্ক ও সবল দেখা যাইতঃ এক্ষণে 

তদপেক্ষা অধিক মুল্যের খাগ্ভাদি ভক্ষণ করিয়াও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য 
ও দীর্ঘজীবন ল(ত সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। 

এখন সামান্য অবস্থার গৃহস্থেরাও বালক বালিকার হস্তে মুড়ি 

নারিকেল ও গুড় দিতে লজ্জা বোঁধ করেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে 

অপকষ্ট স্বতে প্রস্তত দোকানের মিঠাইয়ের আকারের বিষের লাড়ু, 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র কন্যাদিগের হস্তে সন্ধষ্ট চিত্তে তুলিয়া! 
দেন। এরূপ বৃথা অভিমানের ফল যে নিতান্ত অশুভ হুইবে, 

তাহাতে আর আশ্চর্য কি? যদি জল-ছধই খাইতে হয়? তবে 

টাকায় ২২ সের করিয়। খাঁটী ছুধ কিনিয়া যত ইচ্ছা জল, ঘরে 

মিশ্রিত কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; ইহাতে আর কিছু না 

হউক, গোঙ্জালারা যে যথা তথা হইতে অপরিদ্কৃত জল দুধের সহিত 

মিশ্রিত করে, অন্ততঃ ইহার দ্বার! দূধি ত জল-মিশ্রিত দু্ধপানের বিপদ 

হইতে রক্ষা পাওয়া যাঁয়। আমি পুর্বেই বলিয়াছি দে অপরিষ্কত 

জল-মিশ্রিত ছদ্ধ পান করিলে কলেরা, টাইফয়েড জর প্রভৃতি 

উৎকট রোগ হইবার সম্ভ।বন।। 

ধদ্দি লোকে আপাততঃ কিঞ্তদিধিক অর্থব্যয় স্বীকার করিয়! 

বিস্তদ্ধ খাগ্ ব্যবহার করে, তাহা হইলে পরিণামে স্বাস্থারক্ষাঃ 

দীর্ঘজীবন লাভ ও অর্থসঞ্চয় সঙ্বন্ধে তাঁহাদের যথেই্ট সুবিধা হইয়! 

থকে । এই বিষয়ের শিক্ষা সাধারণের মধ্যে প্রচার করি- 
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বার বিশেষ প্রয়ে!জন* উপস্থিত হইয়াছে । লোকে যতদিন সস্তা 
দ্রব্য কিনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে, ততদিন প্রবঞ্চক ব্যবসায়ীগণ 
খাটী পদার্থের পরিবর্তে ভেজাল দ্রবা প্রস্তুত করিবেই করিবে। 

সাধু ব্যবসায়ীগণ খাটী দ্রব্য লইয়া ইহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিতে কখনই সমর্থ হইবে না, স্থতরাঁং খাটা দ্রব্যের অস্তিত্ব ক্রমে 

বাজার হইতে একবারে লোপ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা । শুদ্ধ আই- 
নের থারা ভেজাল সামগ্রী প্রস্তত ও বিক্রয় কখনই নিবারিত হইবে 

না; ইহা! রোধ করিতে হইলে প্রথমতঃ লোক-শিক্ষার প্রয়োজন । 

খাছ্ে কি কি পদার্থ ভেজাল দেওয়। হয় তাহাদিগের প্রত্যেকের 

দোষ গুণ কিঃ তাভার্দিগের ব্যবহারে আমাদের কি অনিষ্ট হইতে 

পারে, দামী ভেজাল খাগ্ভের পরিবর্তে অন্ত কোন সুলভ পুষ্টিকর 

খাছ দ্বারা আমাদের শরীর পোষণ হইতে পারে কি না? ইত্যাদি 

বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান যাহাতে সাধারণ লেকের মধোঁ প্রচারিত 

হয়ঃ তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক শিক্ষিত সম।জ-হিতৈষী ব্যক্তির 

কর্তব;॥ সাধারণ জন-সভায় সহজ ভাষায় এই সকল বিষয়ের 

আলোচন। হওয়া উচিত এবং যাহাতে অধিকমংখাক লোক এই 

আলোচনায় যোগদান করেঃ তজ্জন্ত বিধিমতে চেষ্টা পাওয়! উচিত । 

এতদ্যতীত সহজ ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিয়। যাহাতে সাধারণের মধ্যে 

উহা বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়ঃ তাহার ও উপায় অবলম্বন করা 

উচিত। 

কিছুদিন পূর্ববে একখানি বিলাতী মাসিক পত্রে কোন ব্যক্তি 
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দুগ্ধ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তি্সি বলেন যে সাধারণ 
লোকে ত্ধ যে দাঁমেক্রয় করে, ভাহাঁতে তাহাদিগের থশটী হুগ্ধ 

পাঁওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি ছুপ্ধ, মাংস ও ডিম্ব এই 

তিনটী' পদার্থের পুষ্টিগুণ ও শারীরিক উত্তাপ-জনন-শক্কতি সম্বন্ধে 

তুলনা! করিয়া! দেখাইয়াছেন যে; সমান মুল্যের মাংস 'ও ডিস্ব 
অপেক্ষা হুগ্ধ হইতে আমরা আঁধক পরিমাণে সার-পদার্থ ও কাধ্য 
করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকি, অথচ ছুগ্ধ অপর ছুই পদার্থ 

হইতে অধিক সাঁরবান হইয়াও উহাদিগের অপেক্ষা অল্প মূল্যে 

বিক্রীত হইয়। থাকে । তিনি বলেন যে, লোককে বুঝাঁইতে 
চেষ্টা কর! উচিত যে, ছুপ্ধ কিঞ্থিধিক মুল্যে ক্রয় করিলেও 

ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না, কারণ ছুপ্ধের মধ্যে যে পরিমাণে শিশুর 

শরীর-পোষণোপযোগী যাঁবতীয় উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায় (যাহার 
বিহনে শিশুর শ্তীস্থি ও পেশী দৃঢ়ভাবে গঠিত হইতে পাঁরে ন1), 
সমান মুল্যের অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যে এ সকল উপাদান এ 
পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । শিশু হূর্বল হইলে সমস্ত জাতি 

তর্ববল হুইবে-_স্থতরাঁং সমস্ত জাতির স্বাস্থ্য ও বল বিশুদ্ধ হদ্ধের 

উপর নির্ভর করিতেছে । আমাদের দেশে এই সকল বথা 

সাধারণ লোকদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইবাঁর প্রয়োজন। যখন 
গরু রাখিবার খরচ বেশী ছিল না, তথন হুধও সন্তা ছিল। এখন 

সকলেই জানেন যে থাস্ঘ-দ্রব্যের ছুর্মল্যতাহেতু ও অন্ান্ 
কারণে গরু রাখিবার খরচা বাড়িয়া! গিয়াছে, সুতরাং পূর্বের ন্যায় 

১৯) 
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এখন সম্ভা দরে ছুধ পাইবার আঁশা করা ছুরাশ! মাত্র। কিন্তু হুগ্ধী 
আমাদিগের এতই প্রয়োজনীয় সামগ্রী যে আপাতিতঃ কিঞ্চিৎ 

অধিক মূল্য দিয়! বিশুদ্ধ ভুগ্ধ ক্রয় করিলেও পরিণামে উহ শুভ 

ফল উপাদন করিবে। যদি লোকে একটু বেণী দর দিতে স্বীকার 
করে, তাহা! হইলে অনেক শিক্ষিত লে।কে এই ব্যবপাঁয়ে হস্তক্ষেপ 

করিতে সাহস করিতে পারেন । যে পল উপায় অবলম্বন করিলে 

গো জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং উহ! রা. অধিক পরিমাণে দুগ্ধ 

প্রদান করিতে পারে শিক্ষিত লে।ক ব্যতীত অপর কাহারও দ্বার 

তাহার অবলম্বন সম্ভবপর নহে। 

২। আইন প্রণয়ন ।-দিতীয় উপায়--আইন দ্বারা 

অপরাধীর ধথ।বিহিত শান্তির বিধান করিয়া এই কুপ্রথ! নিবারণ 
করা । ইহ! একটী প্রয়েজনীয় উপায় । নকল দেশে সকল 

সমাজে ব্যবসার প্রতারণা নিবারণ করিবার জন্ত "বিশেষ বিশেষ 

আঁইন বিধিবদ্ধকরা হইয়াছে । আমাদের বঙ্গদেশে কলিকাতা 

মিউনিপিণ্যাল্ আইনে ও বেগগল্ মিউনিসিপ্যাল আইনে খা্া-দ্রব্যে 
ভেঙ্গাল দিলে তাহার শাস্তির ব্যবস্থ! আছে । এক্ষণে এই সকল 

আইন পর্বন্তোভাবে কার্যোপযোগী কিনা এবং তাহ ন! হইলে 

কোন্ বিষয়ে উহাদের সংশোধন আবশ্যক, সংক্ষেপে তাহাই 
আমাদের আলোচনার বিষয় 

নৃতন কলিকাতা মিউনিসিপাল একট. বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে আমি 
কলিকাঁতার কয়েকজন অভিজ্ঞ মিউনিপিপ্যাল্ কমিসনরের সহিত 



থাছ্ছে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায়। ২৯৯ 

খাছ্ে ভেজাল নিবারণের জন্য ভূতপুর্ধ্ব কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল্ 
আইনে যে সকল ধারা বিধিবদ্ধ ছিল; তৎসন্বন্ধে আলোচন। 

করিয়াছিলাম। তাহাদের সকলেরই মত যে উক্ত আইনে অনেক 

দোষ ছিল 'এবং যতদিন না গভর্ণমেণ্ট কর্তক সেই সকল 

দোষ সংশোধিত হইবে, ততদিন কলিকাতায় ভেজাল খাছ্যের বিক্রয় 

নিবারণ করা মিউনিসিপ্যালিটার পক্ষে ছুঃসাধ্য। বিক্রেতা যদি 
বলে যে সে ভেজাল খাছ্যই নিক্রয় করিতেছে, তাহা হইলে সে 

ভূত্তপুর্রব আইন অনুসারে দণ্ডার্থ নহে । এই কারণে কলওয়ালারা 
“মিআিত সরিষার টৈল” “এবং গোয়াল'রা “জল-মিশ্রিত জুগ্ধ* 

প্রকান্টে অবাধে বিক্রয় করিয়া আইনের কবল হইতে রক্ষা! 

পাইতেছিল। তাহাদের তে তরী আইন ভেজাল দ্রবা বিক্রয়ের 

প্রশ্রয় দিতেছিল। তীহা'রা! বলেন ঘে ষদ্দি মিউনিসিপ্যালিটী_ 
প্রমাণ করিতে পারে যে উক্ত ভেজাল খাছ স্বাস্থ্যের পক্ষে 

অনিষ্টকর, তবেই বিক্রেতা আইনানুসারে দণ্ডনীয়, নতুবা ভেজাল 
খাগ্চ ভেজাল বলিয়া ধিক্রয় করিলে কেহই এ্ী আইনের সীমা 

লঙ্ঘন করে না, সুতরাং হজ্জনা তাহার শান্তি পাইতে হয় না। 

কোন ভেজাল খাগ্ঠ স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর কি না, তদ্বিষয়ে 

মিউনিসিপ্যালিটার হেলথ. অফিসার মত প্রদান করিবেন। 

ভেজাল খাগছ্ের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ লক্ষিত 

হইয়া থাকে, সুতরাং কোন একটা ভেজাল খাছ স্বাস্থ্যের 
পক্ষে যে অনিষ্টকর, তাহা! নিঃসনেহরূপে আদালতে প্রমাণিত 



২৯২ থাছ্া। 

হওয়া অনেক সময়ে কঠিন হইয়া! উঠে। ঘ্বতের সহিত চর্বি 

মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়া! হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত 
হইয়াছে । চর্কি-মিশ্রিত ঘ্বত নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রেই ব্যবহার করিতে 

দ্বণ1! বোধ করেনঃ কিন্তু চর্বি ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত থাকিলে 

&ঁ ত্বত যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর হয়, তাহার প্রমাণ দেওয়া 

কঠিন। পৃথিবীর অনেক লোকে তৈল বা মাখনের পরিবর্তে 

চর্বি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের 

কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিতে দেখ। যায় না । স্বৃত চার্কি-মিশ্রিত প্রমাণ 

হইলেও যতক্ষণ পর্যযস্ত উহা! স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া 

প্রমাণিত ন। হইবে, ততক্ষণ যদি বিক্রেতা বলে যে সে ভেজাল ঘ্বত 

বিক্রয় করিতেছে, তাহা হইলেপুরাঁতন আইনান্সারে সে ব্যক্তি দণ্ডঁ- 

_নীয় হইত না । অবশ্য সে যদি এই চর্ব্িমিশ্রিত ভেজাল স্বত খাটীস্বত 

বলিয়! বিক্রয় করে; তাহ। হইলে তাহার শাস্তি হইবে? অন্যথা নহে। 
সম্প্রতি কলিকাতা! মিউনিসিপ্যাল আইন বিশেষভাবে সংশোধিত 

হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং বঙ্গীয় মিউনিসিপাল্ আইন এ 
একই ভাবে সংশোধিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এতদ্যতীত 

কলিকাতায় ঘ্বতে ভেজাল নিবারণের আইন এবং “বঙ্গীয় ভেজাল 

খান্ধ নিবারণ একট» নামক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং 

পুরাতন আইনগুলিতে যে সকল দৌষ ছিল, নৃতন আইনে প্রায় 

সমন্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে । নূতন আইনমত কার্য হইলে আশা 

কর! যায় যে লোকে বাজারে বিশুদ্ধ খাছ দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ 



থাস্তে ভেজাল ও তরিবারণের উপায় । ২৯৩ 

হইবে এবং ভেজাল খাগ্ এখনকার মত অবাধে বাঁজারে বিক্রীত 

হইতে পারিবে না । 

নৃতন আইনের বাঁংল! অনুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 
অস্বাস্থ্যকর মাছ, মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি সগ্ভধবংসশীল (491 7391191)- 

৪01 17200”) খাগ্য-দ্রব্য চেয়ারম্যান্ঃ হেল্থ অফিসার্ঃ সহকারী 

হেল্থ অফিসাঁর্ বা একজন কমিসনরের আদেশ ক্রমে ধ্বংস 

হইয়া উহার বিক্রয় একেবারে রোধ হইতে পারে, ইহার জন্য 
আদালতে যাঁইবাধ্ধ প্রয়োজন হয় না। এই ক্ষমতা থাকিবাঁর 
জন্যই কলিকাতা সহরে প্রত্যহ ভেজাল ছধঃ পচা মাছ ইত্যাদি 

খাগ্ঘ-সামগ্রী কতক পরিমাণে ধ্বংস করা হুইতেছে। কিন্তু যে 

পরিমাণে এইরূপ অনিষ্টকর থাগ্চ বাজারে বিক্রীত হইতেছে, 

তাঁহার তুলনায় যে পরিমাণ পদার্থ ধ্বংস করা হয়, তাহা যৎসামান্ 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বাস্থ-বিভাগে অধিক কশ্মচারী নিযুক্ত 
করিয়! সহরের যে সকল স্থানে খাগ্যসামগ্রী আমদানি বা বিক্রয় 

করা হয়, প্রত্যহ তাহাদ্দিগের প্রত্যেকটীর যথোচিত পরিদর্শন 

কাধ্য যাহাতে সম্পাদিত হয়ঃ তাঁহার উপধুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। 
পরিদর্শন কাধ্য ম্থুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে বিস্তর অনিষ্টকর খাস্- 

দ্রব্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং তাহা হইলে এই কুপ্রথা কতক 

পরিমাণে রৌধ হইবার আশা করা যায়। 
দ্বত, সরিষার তৈল প্রভৃতি যে সকল খাস্ধদ্রব্য সম্ভধ্বংসণীল 

নহে, কোন সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলে এঁ সকল পদার্থ 



২৯৪ খাস । 

চেয়ারমণানের আদেশে ম্যাঁজিষট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে 

হইবে । পরে যথাঁবিধি পরীক্ষার দ্বারা যদি উহা? স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অনিষ্টকর; বা ভেজাল, বা ষে দ্রব্য ক্রেতা চাহিতেছে, উহা! সেই 
পদার্থ ন৷ হয়, তাহ! হইলে পুরাতন আইনমতে আদালতের আদেশা- 

নুসারে উক্ত দ্রবা ধ্বংস করা হইবে । 

সুতরাং দেখ। যাইতেছে মে পুরাতন আইনানুসারেও স্বাস্তোর 
পক্ষে অনিষ্টকর অগবা ভেজাল খাছ নষ্ট করিবার উপায় ষে 

একেবারে ছিল না, তাহা! নহে । আমি ঘি কিনিতে চাহিলে যদি 
কেহ ভেজাল ঘি দেয়, তাহ! হুইলে সে ব্যক্তি পুরাতন আইনা- 
নুসারে ও দগুনীয় হইত । ঘি বলিলে খাঁটী ঘি বুঝিন্তে হইবে । যদি 
দোকানদার খটা ঘি ন। দিয়া! ভেজাল ঘি দেয়, তাহ হইলে সে 

ব্যক্তি দণ্ডনীয় । কিছু দিন পূর্বে কলিকাতায় এ সম্বন্ধে কয়েকটা 
মোঁকদম! হইয়া! গিয়াছে। পাঁঠকের অবগতির জন্য পরপুষ্ঠায় 

ছইটী মোঁকদমার প্রাঁয়” নিয়ে উদ্ধত হইল। ইহা পড়িয়া 

স্পষ্ট বুঝ! যায় যে “ঘি ৮, “ভধ” বা “সরিষার তৈল” কিনিতে 

চাহিলে ব্যবসাদারকে খাঁটা ঘি, খাঁটা ধ এবং খাঁটা সরিষার তৈল 

দিতেই হইবে। যদ্দি বিক্রেতা ভেজাল ঘি, জল-মিশ্রিত ছ্ধ 

বা “মিশ্রিত সরিষার তৈল” দেয়, তাহ। হইলে পুরাতন আইনানু- 

সাঁরেও তাহার দণ্ড হওয়! উচিত। ভেজাল ঘি আমাকে বিক্রয় কর; 

এ কথা কেহ বলে না, অথচ ঘি কিনিতে গেলে ভেজাল ঘি ব্যতীত 

খঁ(টী ঘি পাওয়া ছৃষ্ধর | 
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যে সকল স্থলে খাগ্-সামগ্রী বিক্রীত হইয়া থাকে, উপযুক্ত 
কর্দচারীদারা সেই স্থান গুলির যদি ঘন ঘন্, পরিদর্শন হয়, তাহা 

হইলে অনেক অপরাধী ব্যবসাদারের ভেজাল খাগ্ প্রস্তুত ব! 

বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত শান্তি পাইবার জন্তাবনা। এ বিষিয়ে 
কর্তৃপক্ষগণের সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য । 

যাহা হউক, যদি কেহ ভেজাল থাগ্ভ ভেজাল বলিয়া বিক্রয় করে 

অথচ উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া প্রমাণিত না হয়, তাহা 

হইলে পুরাতন আইন তাঁহাকে সহজে স্পর্শ করিতে পারিত ন1। 
আইনের এই ফাঁকি আশ্রয় করিয়া অনেক ব্যবসাদার, “মিশ্রিত 
সরিষার তৈল”, “জল-মিশ্রিত দুগ্ধ” প্রভৃতি ভেজাল খাগ্ভ এখন ও 

অবাধে বাজারে বিক্রয় করিতেছে । বর্তমান সংশোধিত আইনে এই 
অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

অনেক স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে এ সম্বন্ধে ব্যবসাদার 

অপেক্ষ। ক্রেতারাই অধিক দোষী। যদি কেহ খাঁটা সামগ্রী 
পাইলেও সস্তা বলিয়৷ ভেঙ্জাল দ্রব্য ক্রয় করে, তাহা হইলে সে 



খানে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ২৯৭ 

তাহার নিজের দোষ, বিক্রেতার দোষ নহে। কোঁন আইনই 
এন্সপ অবস্থায় তাহাকে ভেজাল খাছ ভক্ষণের হস্ত হইতে রক্ষা 

করিতে পারে না। মনে কর দোকানে হই প্রকার সরিষার তৈল 

রহিয়াছে--একটাঁ ঘানির ও অপরটী কলের। প্রথমটা ৩০২ টাকা 
মণ ও দ্বিতীয়টী ২৪২ টাকা মণ্ বিক্রীত হইতেছে। যদি আমি 
জানিয়৷ শুনিয়া ৩০২ টাকা মণ ছাড়িয়া ২৪২ টাকা মণের তৈল 

ক্রয় করিঃ তাহা হইলে আমি বিশুদ্ধ দ্রবা পাইবার আশা কিরূপে 

করিতে পারি, এবং ব্যবসাদারকেই ব৷ প্রতারক বলিয়া কিরূপে 

উহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপহ্তি করিতে পারি? তবে ভাল 

দ্রব্য চাহিলে যদ্দি ব্যবসাদার খাটা পদার্থ ন! দেয়, তাহা হইলে 

সে ষথার্থ দোষী ও তাহার যথেষ্ট দণ্ড হওয়া উচিত এবং 

বর্তমান সংশোধিত আইনে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে ক্রেতারাই অনেক সময়ে ভেজাল দ্রব্ 

বিক্রয়ের প্রশ্রয় দিয়! থাকে । হুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষিত ব্যক্তি- 

দিগের মধ্যেও ভেজাল দ্রব্যের খরিদ্বার অনেক দেখিতে পাওয়া 

ষায়। অবনত সাধারণ লোকের অবস্থা সচ্ছল নহে বলিয়া তাহার 

সস্তা সামগ্রীর উপর অধিক অনুরাগ প্রকাশ করে। এ কথা 

বল! বাহুল্য যে সম্তা দ্রব্য ক্রয় কর! কি মিতব্যয়িত।১ কি স্থাস্থ্য- 

রক্ষা, কোন পক্ষেই সুবিধাজনক নহে। 

যদি কোন খাছ্দ্রব্য স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া 

প্রমাণিত হয়, তাহ! হুইলে উহা! আইনান্ছসারে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস 



২৯৮ " খাস । 

হইতে পাঁরে এবং বিক্রেতারও দণ্ড হইয়া থাকে । তবে অনেক 
স্থলে এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সত্যাসতা 

নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু এরূপ মততেদ সত্তেও 

অনেক সময়ে আমরা সহজ বুদ্ধি ও স্তানীয় অবস্থার উপর নির্ভর 
করিয়। কোন খাগ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর কি না, তাঁহার 

স্রমীমাংসা করিতে সমর্থ হই । পরিপাক-ক্রিরা অভ্যামের উপর 
বিশেষ ভাবে নির্ভর করে এবং উক্ত ক্রিয়ার উপর মনের দে 

যথেষ্ট আধিপত্য রহিয়াছেঃ তাহা বোধ হয়*কহই অস্বীকার 

করিবেন না। যদি কোন খাদ্য সপ্ন্ধে মনে একটা “বিদ্প” 

উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহার প্রিপাক হ ওয়! সুকঠিন। চর্বির 

উপর নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রেরই বিষম বিরাগ লক্ষি হয়। ঘ্বত ও চব্বি 

একজাতীয় দ্রব্য হইলে ও কোন হিন্দ্রই চর্বি-মিশ্রিত ঘ্বত ভক্ষণ 

*করিতে প্রবৃত্তি হয় না । এরূপ পদরর্থ জ্ঞাতনারে "5ক্ষণ করিলে 

তাহার পরিপাকের ঘষে অল্লাধিক ব্যাঘাত হইবে, তাহ! সহজেই 

অন্থমান কর! যাইতে পারে । স্বতও এক প্রকার চর্বি, তবে 

রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে ঘ্বৃত এবং সাধারণ ভন্ঠান্ত চর্বির মধ্যে 

যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়, সুতরাং উভয়ে এক জাতীয় দ্রব্য হইলেও 

পরিপাঁচ্যতা সম্বন্ধে উভয়ে তুল্যগুণশীলী নহে। উপাঁদান- 

গত পার্কোর অন্য এরপ হইবার সম্ভীবনা। পরীক্ষা 
দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, যে চর্ধরি বত অল্প উত্তাপে 
গলে এবং সহজে দানা! বাধে, তাহা তত শীঘ্র পরিপাক 



থাদ্তে ভেজাল ও তন্নিবাঁরণের উপায়। ২৯৯ 

প্রাপ্ত হয়। এজন্য ঘ্বৃত অন্ঠান্য চর্বি অপেক্ষা সহজ-পরিপাঁচ্য 1% 
অতএব চর্বি-মিশ্রিত ঘ্বত বিশুদ্ধ ঘ্বত অপেক্ষা স্বাস্থ্যের পক্ষে 

অনিষ্টকর মনে কর! নিতান্ত অসঙ্গত নহে। অনেকে চর্ধি 

ভক্ষণ করিয়া সুস্থ শরীরে থাকে ধলিয়া সকলের পক্ষে যে উহা 

স্রপ[চ্য হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। ব্রহ্মদেশবাসিগণ “নাপি” 

নামক একপ্রকার অতি ছূর্ন্ধঘুক্ত পচা মাছ যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষণ 

করিয়া! থাকে। আমর? যেমন ্তরকারিতে মসলা যোগ করিয়া 

রন্ধন করি, উহ্থারা সেইবদপ প্রত্যেক ব্গতনে “নাপি” যোগ করে, 

তাহা! না হইলে খাছে তাহাদের রুচি হয় না। তাহারা চিরদিন 

এইরূপ গলিত পুঠিগন্ধময় পদার্থ ভক্ষণ করিয়া সম্পূর্ণ সুম্থদেহে 
জীবিত রহিয়াছে । কিন্তু তাই বলিয়া যদি বোন ভারতবাসীর বা 
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ইংরাজের খান্যের সহিত “নাপি” মিশ্রিত করিয়! দেওয়] যায়, তাহা 
হইলে তাহার উক্ত খাদ্য গ্রহণ ও উহার পরিপাক-সম্বন্ধে কিরূপ 

ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাহ! সচ্জেই অনুমান করা যাইতে পারে। 
অতএব “নাপি” ব্রহ্মদেশবাসীর পক্ষে স্বাস্থ্য-প্রদ খাগ্ধ হইলেও 

অপর সকলের পক্ষে উহা! অস্বাস্থ্যকর বলিয়া মনে করা অসঙ্গত 

নহে। যাহা গ্যামের পক্ষে হিতকর+ তাহা যে রামের পক্ষেও 

শুভপ্রর্দ হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আমাদের মতে 

খাছ্ের দোযগুণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বিচার ব্যতীত দেশ- 

কাল-পাত্র-ভেদে উহার যথাযথ মীমাংসা হওয়া উচিত। 

বেহার অঞ্চলের দরিদ্র লোকের! অবস্থা-বৈগুণ্য হেতু স্বৃত ব! 
সরিষার তৈল ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না; ভাহারা মহুয়ার তৈল 

ব্ঞ্জনের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে । তাহা বলিয়া মহুয়ার 

তল যখন দ্বতের সহিত ভেজাল দেওয়া! হয়, তখন উহা! যে 

আপামর সাধারণের পক্ষে স্ুপাচ্য ও স্বাস্থ্যকর হইবে; এরূপ 

ধারণ! নিতান্ত অপঙ্গত বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ ভারতবর্ষে 

অনেকে ব্যগ্রনের সহিত নারিকেল তৈল ব্যবহার করে, কিন্তু 

বাঙ্গালীর ব্যঞ্জন নারিকেল তৈল দ্বারা প্রস্তত হইলে কয়জন তাহা 
রুচিপূর্ববক আহার করিয়া পরিপাক করিতে সমর্থ হয়? অনেক 
ভেজাল থাগ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে যে অনিষ্টকর, তাহার মুখ্য প্রমাণ 

না! থাকিলেও, উহু! যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর নহে, তাহা কেহই 
বলিতে পারেন না । এরূপ স্থলে সহজ বৃদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া 



খানে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায়। ৩৪১ 

স্থানীয় অবস্থান্থসারে কোন একটী ভেজাল খাছ স্বাস্থ্যের পক্ষে 

অনিষ্টকর হইতে পারে কি না'ঃ তাহার মীমাংসা হওয়া উচিত। 

লুখের বিষয় এই যে, বর্তমান আইন এরূপ ভাবে সংশোধিত 

হইয়াছে যে কেহ বিশুদ্ধ পদার্থ ব্যতীত কেনি ভেজাল দ্রব্য 
এ পদার্থের নামে খাগ্ রূপে বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে 

না। আইন মত কার্য হইলে ভেজাল খাগ্যের বিক্রয় একেবারে না 

হউক, অনেক পরিমাণে রোধ হইবার সম্ভাবনা। অনেকে মনে 

করিতে পারেন যে যাঁদ বিশুদ্ধ খাগ্য ব্যতীত ভেজাল খাগ্ভ বাজারে 

বিক্রীত ন। হয়ঃ তাহা হইলে পদার্থের মহার্থতা হেতু অনেক দরিদ্র 
লোকের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহ কর! কঠিন হইয়া উঠিবে। একটু 
বিবেচনা করিয়। দেখিলেই এরূপ আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ 

ন।ই বলিয়া প্রতীত হইবে । ভেঙ্গাল দ্রব্য আমরা যে দরে 

ক্রয় করি, বিশুদ্ধ পদার্থ ক্রয় করিয়া নিজ গুহে সমজাতীয় 
স্থলভ মুল্যের অন্ধ পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত করিলে দরে মে 
কেবল সম্তা হয় তাহা নহে, নানারপ অথাঘ্ভক ও রোগবীজ- 

সংক্রামিত পদার্থ ভক্ষণের হস্ত হইতেও অব্যাহতি লাভ করা 
যায়। একটা উদ্বাহরণ দিলেই ইহার মর্ম স্পষ্ট বোধগম্য হইবে। 
মনে কর কোন ব্যক্তির বাটীতে প্রত্যহ ৪ সের ছধধের খরচ হইয়া 

থাকে । কিন্তু তাহার অবস্থা এরূপ সচ্ছল নহে ষেসে৪ সের 

খাঁটী হুধ ক্রয় করিতে পারে । তাশ্াকে টাকায় ৪ সের করিয়। 

বাজারের দুধ কিনিতে হয়। আমরা অনেকবার পরীক্ষা করিয়া 



৩৬৭ খাত । 

দেখিয়াছি যে কলিকাতাঁর ৪ সেরের দর হুধে ১ ভাগ ছধ ও ১ ভাগ 

জল থাকে ; স্থুতরাং এ ব্যক্তি ১ টাকায় ৪ সের ছধধের মধ্যে ২সের 

মাত্র খাঁটী দুধ পাইয়া থাকে । কলিকাতায় টাকায় ২২. সের খাটা 
ছুধ কিনিতে পাওয়া বায়। সে ব্যক্তি যদি ২ সের খাঁটা হুধ 

কিনিয়া উচছার সহিত সনভাগ কলের জল মিশ্রিত করিয়া লয়ঃ 

তাহা হুইলে সে ৪ সের বাজারের ভুধ পাইবে, অথচ ১২ টাকার স্থলে 

তাঁহার ৮০ আনা মাত্র খরচ হইবে । কেবল তাহাই নহে; 

কলিকাঁতাঁর বাহিরের গোঁয়ালারা অনেক "সময়ে ছধের সহিত 

অপরিষ্কৃত পুঞ্ষরণীর জল মিশ্রিত করে এবং ইহা দ্বারা কলের! 

প্রভৃতি সংক্র/মকরৌগের প্রাছর্ভাব হইয়া! থাকে । খাঁটা ছুগ্ধ ক্রয় 

করিয়। নিজ গৃহে যথা ইচ্ছা কলের জল মিশাইলে এরূপ সাঁংঘা 
তিক বিপদের হস্ত ভইতে ও রক্ষা পাঁওয়া যাঁয়। 

তগ্ধসম্বন্ধে বাহাঘ্বতঃ সরিষার তৈল গ্রভৃতি অন্যান্য খাদি 

সম্বন্দেও সেই মন্তবা প্রযোজ্য । চীনা বাদামের তৈল মিশ্রিত 

স্বত বাজার হইতে ন] কিনিদা, খাটী ঘ্বত কিনিয়। গৃহে উহার 

সহিত যথা ইচ্ছা! সরিষার ব| চীনা বাদামের তৈল মিশাই 

দরেও সম্তা হইবে, অগচ স্বাস্কের পক্ষেও বিশেষ অনিষ্টকর হইবে 

না। চীনা বাদামের তৈল, চর্ধিি ইত্যাদি পদার্থ বাজারে বিক্রীত 

হউক, কোন আপত্তি নাই । যাহার ইচ্ছা ব! প্রবৃত্তি, হইবে 
এই সকল ড্রব্য কিনিয়া ঘ্বৃত বা সরিষার তৈলের পরিবর্তে অথবা 

স্বৃত বা সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে 



খানে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ৩৬ 

পারে, তাহাতে আম্াদিগের অনুযোগ করিবার কোনও কারণ 

নাই। কিন্তু এইরূপ আইন হওয়া উচিত যে, সকল খাগ্ঠ-সামগ্রীই 
স্বস্বনাঁমে বিশুদ্ধ অবস্থায় বাজারে বিক্রীত হইবে; এ নামে 

কোনরূপ ভেজাল খাগ্ভ কেহ বিক্রয় করিতে পারিবে না । বর্তমান 

আইনের শুভ উদ্েম্ত যত দিন লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে 

ন। পারিবে, দিন কিঞিৎ গোলধোগ হইবার সম্ভবনা । লোক- 

শিক্ষার বিস্তারে অগিরে ইহার শুভফল সর্বসাধারণের গোচরী- 

ভূত হইয়া আইনের কার্যকারিতা সপ্রমাণ হইবে। হেজাল 

দ্রব্য আপাত? সম্ভা দরে বিক্রীত হইলেও নকল দিক দেখিতে 

গেলে উহা খ|টা দ্রব্য অপেক্ষা যে কিছুতেই স্থল নেঃ ইহ! 

নিঃসান্দেহ | 

আমাদের দেশে দেমন সর্বসাধারণে ঘ্বত ব্যবহার করিয়া 

থাকে) সেইরূপ বিলাতের লোকে বথেষ্ট পরিমাণে মাখন ব্যবভাঁর 

কবিয়! থাকে । অপাধু ব্যবপায়ীরা মাখনের সহিত মার্গারিণ, 
( 21717271100) নামক এক প্রকার চর্বি মিশ্রিত করিয়। 

লোককে প্রতারণ। করিতে আস্ত করিয়াছিল। ক্রমে মাখনের 

পরিবর্তে মার্টারিণই বাজারে মাখন বলিয়। বিক্রীত হইতে লাগিল। 
এই প্রভারণা নিবারণ করিবাঁৰ জন্য বিলাঁতে “মার্গীরিণ, 

বিক্রয়ের আইন” ( 812108705 £০৮ ) নামক একটী আইন 

প্রচলিত হইল! এই আইনানুসাঁরে কেবল বিশুদ্ধ মাখনই মাখন 

বলিয়া বাজারে বিক্রীত হুইন্তে পারিবে ) যে মাখনে মার্গারিণ, 



২0৪৪ থা । 

মিশ্রিত আছে, তাহাকে কেহ মাখন বলিয়! বিক্রয় করিলে তাহার 
সমুচিত দণ্ড হইবে । মাখনে বদি সামান্ পরিমাঁণ মার্ীরিণ, 

মিশ্রিত থাকেঃ তাহা হইলেও উহা মার্গারিণ নামে অভিহিত 
হইবে, কেহ উহাকে মাখন বলিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না । 
পাঠকের অবগতির জন্য এই আইনের কয়েকটা ধাঁরা নিয়ে 
উদ্ধত হইল £__ 

11276977721 4445 7957 7৮175159576 15 59019170781 

101:0752 0105151017 90001 1) 21206 001 [70190110 01)9 [001)110 

221030 059 581 28 0060০1৫ 01 50050217059 10800 10 111090100 0 

00659 25 2811 ৫5 92216? 778120 21£/% 220 5408 51185482665 2 

98001010 2.-৮৮]175 ০:০৭ “08605৮57201 17752100078 9010502110৩ 

215112115 1000 1 25 01216015170809 23011051019 পিতা 09212) 0. 

কা)111 ছটা 01 10070005816 01 0006] 01699752015 355 810 100 

01 16011006 €1)5 20010101) 06 ০০010101116 1210607, 

175 0৫ 40121691175” 51211 00520 21] 9100529065১ ৮119101)01 

00781900170 01 00179755155) 1)89102100 10 11701056102 06 1000001 

42162 20272252721 0422 78267 051 %0/ 2001 89 50 5%75/7802 

941 92 24876) 5212১ 2460 4%227 286 72722 27717702777) 200 

11110091 (76 0000101017৭ 51 0010 11 0015 4800.% 

ইহা অতি জুসঙ্গত বিধি বলিয়! মনে হয়। যাহা বথার্থ মাঁখন। 

তাহাই মাখন বলিয়। বিক্রীত হওয়া উচিত। পাছে অশিক্ষিত 

ক্রেতাগণ প্রতারিত হয়; তজ্জন্ত ভেজ!ল মাখনকে বিলাতে কোন 



থাগ্ভে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ৩৪৫ 

প্রকারে মাখন নাম দিয়! বিক্রয় করিবার অনুমতি নাই। বিলাতি 
আইন মতে মাখন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হইলে “মাখন” এই নামটা 
বিক্রেত। ব্যবহার করিতে পারে না। 

বর্তমান সংশোধিত আইনে বঙ্গদেশে এইরূপ সুব্যবস্থা কর! হুই- 

যাছে। যাহা বিশুদ্ধ ঘ্বতঃ তাহাই ত্বত বলিয়া এবং যাহ! বিশুদ্ধ 
সরিষার তৈল, তাহাই সরিষার তৈল বলিয়া বাজারে 

বিক্রীত হওয়া উচিত। আর যে স্বতে চর্বি, চীন! বাদামের 
তৈল ব! অন্ত কোন পদার্থ অথবা ষে সরিষার তৈলে শোরগুজ।, 

কুস্ুমবীজঃ কোচড়া বা হুড়হুড়ে বীজের তৈল মিশ্রিত আছে, তাহা 

দ্বৃতবা সরিষার তৈল না বলিয়া! অন্ত যে কোন নামে বাজারে 

বিক্রীত হউক না কেন, তাহাতে কাহারে! কেন আপত্তি হইতে 

পারে না। “লুটিভাজা ত্বত” বা “মিশ্রিত সরিষার তৈল” বলিলে 

তাহাতে ভাল মন্দ কি পদার্থ আছে, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে 
পারে না। অনেক সময়ে লোকে মনে করে যে প্র পদার্থ 

সর্বোৎকষ্ট ঘ্বৃত বা সরিষার তৈল অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে নিকৃষ্ট 

মাত্র। উহাঁদিগের সহিত চর্ধ্বি বা নানাবিধ অথাগ্ত বীজের তৈল 
যে মিশ্রিত থাকেঃ তাহা! জানিবার তাহাদের কোনও উপায় নাই। 
কিন্ত আইনান্ুসারে স্বতে চর্ধ্বি বা তৈল মিশ্রিত থাকিলে অথব! 

সরিষার তৈলের সহিত অন্য তৈল মিশ্রিত থাকিলে; যদি উহ্হাকে 

বত বা সরিষার তৈল না! বলিয়া অন্ত কোঁন নামে বিক্রয় করিতে 

বিক্রেতাকে বাধ্য করা হয়ঃ তাহ! হইলে অতি অল্পসংখ্যক ক্রেতাই 
ক. 



৩৬৬ থাস্ভা। 

উক্ত ভেজাল ঘ্বৃত বা তৈল যথেষ্ট সন্ত হইলেও ক্রয় করিতে অন্থরাগ 

প্রকাশ করিবে । অতএব বিলাতের ন্যায় এদেশেও কেবল বিশুদ্ধ 

পদার্থই যাহাতে প্রকৃত নামে বিক্রীত হইতে পারে, বর্তমান আই- 
'নের দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিয়া ভেজাল থাস্ বিক্রয়ের পথ 

অনেক পরিমাণে রোধ করা ভইয়াছে। 

বিলাতে আর একটি আইন প্রচলিত আছে। বদি 

মার্গারিণ. ইংলগ্ডে প্রস্তত কর। হয় কিম্বা ইউরোপের অন্ত কোন 

দেশ হইতে ইংলগ্ডে উহা! আমদানি করা হয়ঃ তাহ! হইলে খর পদার্থ 

যখন কোন সাধারণ বান (রেলওয়ে প্রভৃতি ) দ্বার! বিক্রয় স্থলে 

আনীত হইবে, তখন তাহাকে “মার্গারিণ» বলিয়াই (001) 
90100912750 23 112128110% ) কর্তৃপক্ষদিগের নিকট পরিচিত 

করিতে হইবে । বদি মাখন নামে পরিচিত কর! হয় অথচ কর্তৃপক্ষ- 
দিগের উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ হ্গন্মেঃ তাহা হইলে তৎক্ষণ।ৎ 

উক্ত পদার্থকে সাধারণ পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ কর! 

হইবে এবং পরীক্ষার দ্বারা উক্ত দ্রব্য ভেজাল প্রমাণিত হইলে যে 

ব্যক্তি উ1 প্রস্তুত বা আমদানি করিবে, অ!ইনান্থসারে তাহার 

গুরুতর দণ্ড হইবে । আমাদের দেশে এইরূপ এরুটি আইন প্রচ- 

লিত হইলে ভেজাল দ্রব্যের বিক্রয় অনেকাংশে নিবারিত হুইবার 

সম্ভাবনা । এরূপ হুইলে কলিকাঁতার বাহির হইতে ভেজাল জিনিস 

সহরের মধ্যে আনীত হইবার পক্ষে সবিশেষ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত 

হইবে । মনে কর যাহারা বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় ত্বত প্রেরণ 
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করে, তাহার! যদি তাহাদের পণ্যনব্য বিশুদ্ধ কি না, এবং বিশু 
ন1 হইলে উহার প্রকৃত নাম ব্যবহার না করিয়৷ অন্য নামে, 

তাহ।দিগের স্বাক্ষরে একখানি গ্যারার্টিপত্র পণ্যের সহিত প্রেরণ 
করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে কলিকাঁতার ব্যবসায়ীরা জানিতে 

পারে যে কিরূপ সামগ্রী তাহারা আমদানি করিতেছে এবং 

খরিদ্বারের1 ও গ্যার।ন্টিপত্র দেখিয়! খাটী বা ভেজাল দ্রব্য; যাহার 

যাহা ইচ্ছা, তাহ! ক্রয় করিতে পারে। ভেজাল সামগ্রী ভেজাল 

বলিয়। বিক্রয় করির্লে বিক্রেতারও দায়িত্ব থাকে না এবং যে ব্যক্তি 

জানিয়া শুনিয়। নিকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিবে; তাহারও অনুযোগ করিবার 

কোন অধিকার নাই ৷ বদি সহরের ব্যবসাদারেরা এইরূপ গ্যারান্টি 
( 00212:)/99 ) লইয়া পণ্যদ্রব্যের আমদানি করে, তাহা! হইলে 

কর্তৃপক্ষগণ এঁ পদার্থ কলিকাতায় আনীত হইলেই উ্ভা বিশুদ্ধ কি 
না, সহজেই পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন । যদি উক্ত দ্রব্য পরী- 

ক্ষার দ্বারা গ্যারাটিমত না হয়ঃ তাহা হইলে কর্তৃপক্ষের আদেশে 
উহার বিক্রয় একবারে রোধ হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য 

আমদানি করিবে, আপাততঃ তাহার ক্ষতি হইলেও সে ব্যক্তি পরে 

আদালতের সাহাবো পণ্য-প্রস্তত-কাঁরকের নিকট যথোপযুক্ত ক্ষতি- 
পূরণ দাবী করিতে পারিবে ৷ বার বার এইরূপ ক্ষতিপূরণ করিতে 
হইলে কোন ব্যবসাদারই ভেজাল দ্রব্য বিশ্তুদ্ধ বলিয়৷ পরিচয় 
দিতে সাহসী হইবে না । এসম্বন্ধে বিলাতি আইনের ধারাটি নিম্নে 
উদ্ধত হইল -_ 



৬৮ খাস্ত। 

54702 6,৮৮৮48]] 20818517105 177190750 [0 (119 70710150 1178- 

001) 01 269৮ 93110910800. 1161200) 200 2]1 10877091179) চা০- 

0567 10000106500: 7081109001:60 চ1101)10 0176 001090 10800002 

01 07626 13110910 2110 116197509 5112115 ড/1)0115৮61 007৮21060 1১0 

8175 0100110 00059727108) 66 2421 09৮52872251 17747247276 200 

1 90911 195 12001 07 20 00007: ০1727 21710951078 00500215 

07 1012150 চ6৮62202 01205 17001021 021067 01 1)692101)9 11097 

[76০00 01 01011521709 0 [01109 00175691915, 91111)011580 1018097 

8600100 07870901% 01 0172 9819 01 “000 8110 101163 4১01,গ 7875১" 

01010010102 5217)1)165 001 702157515 161)9 51721117756 15501 09 

09116৮6 0790 009 00০৮1519001 0018 4৯০6 219 17701105090 017 01013 

105179171০0 9559101176 2170 12158 521711)165 0)চ] 01 08042558174 

25061105810) 16160295817) 705 901)1781008 070 52708 0০ ০০ 2102- 

159০0, আ1)60167 ৪ 001006 221715 0715 4১001050961 0010 - 

1010090-৮ 

বিলাতে মাখন-বিক্রয় সম্বন্ধে আর একটা আইন প্রচলিত 

আছে। মাখন যে পাত্রে বিক্রয়ের জন্য রাখ। হয়, তাহার চতু- 

দ্বিকেই বড় বড় অক্ষরে উহ! বিশ্তদ্ধ কি নাঃ আইনান্ুসারে ক্রেতার 

অবগতির জন্য তাহ1 লিখিয়া রাখিতে হইবে । মাখনের সহিত 

মার্গারিণ. মিশ্রিত থাকিলে পাত্রের উপরে বড় অক্ষরে “মার্গীরিণ * 

লিখিয়। রাখিতে হইবে । বদি মাখন বলিয়া লেখা থাঁকে কিন্ত 
পরীক্ষার দ্বারা উহার সহিত সামান্ত পরিমাণ মার্গারিণ, মিশ্রিত 
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আছে বলিয়া! প্রম/ণিত হয়ঃ তাহা হুইলে বিক্রেতার গুরুতর দণ্ড 

হইয়া থাকে। ইহা অতি সুন্দর নিয়ম ; এনূপ একটি বিধি এদেশে 
প্রচলিত হইলে বিশুদ্ধ খাগ্ঘসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা 

হইবে। ক্রেতা যদি ভেজাল সামগ্রী কিনিতে ইচ্ছা করে, সে 
স্বচ্ছন্দে তাহ! কিনিতে পারে, কিন্ত সে যদি বিশুদ্ধ সামগ্রী কিনিতে 

ইচ্ছ। করে, তাহা হইলে লেবেল্ (1.97১91) দেখিয়! উহা! নির্ভারণ 
করিতে পারে । যদি বিজ্রেত! প্রতারণা করিয়া ভেজাল সামগ্রীতে 

উহা বিশুদ্ধ বলিয়া লেবেল দিয়! রাখে, তাহা হইলে পরীক্ষার দ্বারা 

তাহ! ভেজাল প্রমাণিত হইলেই এ ব্যক্তি আইনানুসারে গুরুতর 

দগুভোগ করিবে । বিশেষতঃ এরূপ প্রতারণা করিয়া তাহার ক্ষতি 

ভিন্ন লাভ নাই। যদি সে বিশুদ্ধ দ্রব্য ব্যতীত ভেজাল সামগ্রী একে- 
বারে বিক্রয় করিতে না পারিত, তাহা! হইলে অনেক খরিদ্দার বিশুদ্ধ 

সামগ্রী মহার্থ বলিয়! হয়ত তাহার পণ্য ক্রয় করিতে পারিত না এবং 

এইরূপে বিক্রয্ন কম হইলে তাহার ব্যবসার ক্ষতি হইত। কিন্ত 
আইনানুসারে এ ব)ক্তি বিশুদ্ধ বা ভেজাল সকল প্রকার পদার্থই 
বিক্রয় করিতে সক্ষম, কেবল পণ্যের উপর উহ! বিশুদ্ধ কি ভেজাল, 

ইহা লিখিয়া রাখিতে তাহাকে বাধ্য করা হইতেছে । যদি লেবেলের 
সহিত পণ্যের অমিল হয়, তবেই সে আইনাম্ুসারে দগ্ুনীয় হইবে, 
নতুবা কেবল নিকষ দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য তাহার শাস্তি হইবে 
না। এইরূপ একটা আইন আমাদের দেশে প্রচলিত হইলে ক্রেতা- 
দিগেরও প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে ন! এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী- 



৩১৬ থাস্য ৷ 

গণকে ও অপরের অপরাধে আইনলজ্ঘনজনিত গুরুতর দণ্ড ও 

লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। অনেকে বলিতে পারেন যে এরূপ 

আইন বিলাতের পক্ষেই প্রশন্ত) কেন না সেস্থানে সর্বসাধারণ 
লোকেই পড়িতে পারে । এদেশে অধিকাংশ লোকই লেখা পড়া 

জানে ন৷ এবং নান! ভাষ! এদেশে প্রচলিত সুতরাং এরূপ আইন 
এথানে প্রচলিত হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা! নাই। 

পঞ্চাশ বৎসর পুর্ববে একথ! বলিলে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে 
ত। এক্ষণে দেশের মধ্যে শিক্ষ। দিন দিন যেরূপ প্রসারতা 

লাঁভ করিতেছে? তাহাতে নিম়শ্রেণীর অনেক লোকই নিজ নিজ 

দেশীয় ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে সমর্থ। বিশেষতঃ শুদ্ধ ঝি 

চাকরেই যে বাজার করে, তাহ! নহে; সহরের অধিকাংশ গৃহস্থ 
লোকে নিজে নিজে এবং ধনী ব্যক্তিদিগের কর্মচারীরা বাজার 

করিয়া থাকেন, সুতরাং ছুই দশজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে এরূপ 

আইন কার্যকরী না! হইলেও অধিকাংশ ক্রেতার পক্ষে ইহা যে 

বিশেষ শুভফলপ্রদ হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

এ সম্বন্ধে বিলীতের আইনটী এস্থলে উদ্ধত হইল :-_ 
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(77119, 

বর্তমান সংশোধিত আইনে স্থলবিশেষে বিক্রেয় খাস্ত- 

সামগ্রীতে লেবেল্ (19961) দিবার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 

কলিকাত। মিউনিসিপ্যাল আইনের কার্যকলাপ পর্যালোচন? ' 
ক্লে অপর ছুই একটা বিষয়ে ইহার সংশোধন আবশ্তক 

রলিয়া মনে হয়। এই আইনান্থপারে অনেক সময়ে যথার্থ 

অপরাধীর শাস্তি না হুইয়! নিরপরাধী ব্যবসায়ী শাস্তি ভোগ 

করিয়! থাকে । কলিকাতাঁয় বদি কেহ ভেজাল ত্বৃত জ্ঞাতসারে 

গাটী ঘ্বত বলিয়। বিক্রয় করে, তবে আইনান্ুসারে সে দণ্ড ভোগ 

করিয়া থাকে) ইহা যে ন্যায় ও স্ুবিচারসঙ্গত, তাহ! কেহই 
অস্বীকার করিবে ন!। কিস্তু কলিকাতার বাহির হইতে বিস্তর 
তেজাল ত্বত সহরে আমদানি হইয়। থাকে । সাঁমান্ত দোকাঁন- 



১২ খাস্ত । 

দারেরা এই স্বৃজ যে অবস্থায় ক্রয় করেঃ সেই অবস্থাতেই বিক্রয় 
করিয়া থাকে, তাহার! উহাতে ভেজাল দেয় না। যে ঘ্বৃত 

তাহার! কিনিয়। খুচরা বিক্রয় করে, তাহাতে ভেজাল আছে কি 
লা, তাহা জানিবার উপায়ও তাহাদের কিছুমাত্র নাই। আমর! 

দেখিতে পাই যে ভেঞজাল ত্বত বিক্রয়ের জন্য সচরাচর তাহারাই 
দগুভোগ করিয়। থাকে, কিন্তু যাহার! ভেজাল দিয়া মফ-স্বল 

হইতে শত শত মণ অপকষ্ট ঘ্বত কলিকাতায় প্রেরণ করিতেছে, 

তাহাঁরা যথার্থ অপরাধী হইলেও আইনের কবল হইতে অব্যাহতি 
লাভ করিয়া থাকে, কারণ কলিকাতার আইন বাহিরে প্রযোজ্য. 

নহে। একের অপরাধের জন্য অন্যের শাস্তি হওয়া বর্তমান 

আইনের একটী দোষ এবং এই দোষের সংশোধন হওয়া 

বিশেষ আবশ্তক । কলিকাত। মিউনিসিপ্যাল আইনের এই ধারা 

নিয়ে উদ্ধত হইল £-_ 
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অর্থাৎ এক ব্যক্তি যদি কোন সামগ্রী ভেজাল না৷ জানিয়া 
ভাল বলিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলেও এই ধারা অনুসারে 

তাঁহাগ দণ্ড হইবে। ইহা ন্যায় ও স্থবিচারসঙ্গত বলয়! মনে হয় না। 



খাছ্ে ভেজাল ও তন্লিবারণের উপয়। ৩১৩ 

বাহারা আইন চালনা করেন; তীহারাও এই ধারা ন্যায়সঙ্গত 
নহে বলিয়া স্বীকার করেন। তবে যতদিন পর্য্যস্ত আইনের 

ংশোধন ন হয়, ততদিন তাহার! অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুখ্যভাঁবে 

নিরপরাধ জানিয়াও দণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন। এক্ষণে 

দেখ] যাউক বিলাতের গাইনে এই অপরাধের শান্তির জন্চ কিরূপ 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে £-_ 
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মাখন বিক্রয় সম্বন্ধেও বিলাতে এইরূপ একটা বিধি প্রচলিত 
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অতএব দেখা যাইতেছে যে বিলাতে জ্ঞাতসারে ভেজাল 

খাগ্ছাত্রব্য বিশুদ্ধ বলিয়া! বিক্রয় করিলেই ব্যবসায়ীর দণ্ড হইয়" 
থাকে। বিক্রেতা যদি আদালতে সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে 

পারে যে, সে উক্ত পদার্থ বিশুদ্ধ বলিয়াই ক্রয় করিয়াছিল এবং 
ষে অবস্থায় ক্রয় করিয়াছে, সেই অবস্থাতেই উহ্থীকে বিক্রয় 

করিতেছে, এ পদার্থ ভেজাল কি না তাহা জানিবার তাহার 

কোন উপায় নাই, তাহ হইলে সে ব্যক্তি দণ্ড হইতে অব্যাহতি 

লাভ করিবে। আমাদের দেশের আইন অন্ত প্রকার । যদি বিক্রেতা 
কোন থাগ্য-সামগ্রী ভাল জানিয়া ক্রয় করিয়৷ ভাল বলিয়। বিক্রযপ 

করে, কিন্তু পরীক্ষার দ্বার! প্রমাণিত হয় যে উহ বিশুদ্ধ নহে, 

তাহা হইলে তাহার শাস্তি হইবে। বিলাতে একের অপরাধের 

জন্য অপরে শাস্তি ভোগ করে না, কিন্তু আমাদের দেশের 



খানকে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায় । ৩১৫ 

আইনের এই বিধি যতদিন না সংশোধিত হয়ঃ তত দিন 

বথার্থ অপরাধীর শান্তি না হুইয়া অনেক স্থলে নিরপরাধ 
ব্যক্তির শান্তি হওয়! অনিবার্ধ্য। বিলাতের বিধিটী আমাদের 

দেশে প্রচলিত হইলে আইনের যথার্থ মধ্যা! রক্ষিত হইবে। 

এ দেশের আইনের আর একটা ধার! নিরপরাধ ব্যবসায়ীর 

পক্ষে নিতান্ত কঠিন বলিরা মনে হয়। ভেজাল দ্রব্য ভেজাল 

বলিয়া না জানিয়৷ বিক্রয় করিলে তাহার পণ্য যে শুদ্ধ ধ্বংস 

করা হইবে, তাহা” নহে, এই ধ্বংস-কার্যের জন্য যে খরচের 

আবশ্তক হইবে, তাহা তাহাকেই দিতে হইবে । বিলাতের 
আইনানুসারে এপ স্থলে ধ্বংস করিবার খরচ কর্তৃপক্ষগণ 

বহন করিয়া থাকেন; আমাদের দেশেও এইরপ হওয়া উচিত । 

অবশ্য হুষ্ট ব্যবসায়ী ভেজাল জানিয়া যদি পণ্য দ্রব্য বিশুদ্ধ 

বলিয়া বিক্রয় করেঃ তাহ! হইলে তাহাকে উক্ত দ্রব্য ধ্বংস 

করিবার খরচা দিতে বাধ্য করিলে কিছু মাত্র অন্যায় হইবে ন।। 
ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ তাহার “+₹০০ 40105780101 

11 0810068” নামক প্রবন্ধে খাতে ভেজাল নিবারণের 

জন্য বিলাঁতে প্রচলিত ভ্রই একটা ব্যবস্থা যাহাতে এদেশে 
প্রচলিত য় তছি্ষয়ে অনুকুল মত প্রকাশ করিয়াছেন। স্থখের 

বিষয় এই থে বর্তমান সংশোধিত আইনে এ সম্বন্ধে কতক 
পরিমাণে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই সকল বিধির প্রচলনে যে 
শুভফল উৎপর হইবে, সে বিষয়ে সনেহ নাই। যে সকল স্থানে 



৩১৬ খাগ্ 

£-সামগ্রী প্রস্তত হইয়।। থাকে, সেই সকল স্থান 
রেজেষ্টারি হওয়া একান্ত আবশ্তাক। কারণ যে স্থানে খাস্ভ- 

সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাঁকেঃ সেই স্থানেই উহাতে ভেজাল 

দিবার বিপুল আয়োজনের বন্দোবস্ত থাকিতে দেখা যাঁয়। এই 

সকল স্থান রেজেষ্টারি কর! হইলে স্বাস্থ্য-বিভাঁগের কম্মমচারিগণ 

সর্বদা উহাদের পরিদর্শন করিতে এবং উৎপন্ন সামগ্রীর 
বিশুদ্ধতার উপর সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারেন । সে সকল 

স্থান হইতে দুধের আমদানি হয়, স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ধ্চারীগণ 
সেই সকল স্থানে যাইয়া তথায় গরুগুলিকে কিরূপ অবস্থায় 

রাখা হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কেন সংক্রামক রোগ প্রবল 
আছে কি না, সেই পল্লীর মধ্যে কলের! প্রভৃতি রোগ বিদ্ধ- 
মান আছে কি না, হদ্ধ দোহন ও রক্ষা করিবার জন্য 

পরিষ্কত পাত্র ব্যবস্ৃত হয় কি না ছুগ্ধ বিক্রয়ার্থ প্রেরণের 
পূর্ব্বে তাহাতে অপরিষ্কত জল মিশ্রিত কর! হয় কি নাঃ যে 
দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতেছে তাহা খাটা কি না, অথবা জল- 
মিশ্রিত হইলে কত পরিমাণ জল উহাতে মিশ্রিত আছে; তাহা 

পাত্রের উপর লেবেল দ্বারা যথারীতি নির্দেশ কর! হুইয়।ছে 

কি না, ইত্যাদি কাঁধ্য প্রত্যহ পরিদর্শন করিলে ছুগ্ধের বর্তমান 
হীনাবস্থা বিশেষ ভাবে উন্নত হইবার আশা করা যায়। এই 
একই কারণে যে সকল স্থানে ত্বত প্রস্তত কর! হয়, সেই স্থান 

গুলির বথারীতি পরিদর্শন একান্তি আবশ্যক হুইয়! উঠিয়াছে। 



খাস্ভে ভেজাল ও তন্নিবারণের উপায়। ৩১৭ 

খাস্ত প্রস্তত করিবার স্থান গুলি রেজিষ্টারি না হুইলে তাহ! 
দিগের প্রকৃত উদ্দেস্ত নিরূপণ ও যথারীতি পরিদর্শন এক প্রকার 
অসম্ভব। 

বিলাতে এসম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে? তাহা নিম্নে 
উদ্ধত হুইল £__ 

9০2/707 ০০৬ তেচ 20800680005 ০৫6 11815811006 50718 003 

[07153690 101750012) 06 52103116911 200 17012110 91021] 109 79615- 

(67০0 07 0) ০৮/129% ০: 0০001119107 01)9:6০01 ছ101) 11) 10902. 261000- 

110 912 01076 00 (100 11) 50101) 17020110129 6120 1,008] (0%912- 

11121011302705 01 [2061870 2150. 17191702170 (109 95901919177 (01 

১০০০৭707950 20615617 0170069 2170 5৮০2৮ 8001) ০779: 01 

00001)191 07170171507 90001) 111218109001019 1102. 12221701900010 

200 0019 759150190 91)211 1706 £011657 ০01 21 0197209 1117001 

0) 480, ্ 

যেখানে খাদ্য-সাঁমগ্রী প্রস্তত কর! হয়, তথায় যাহাতে ভেজাল 

দিবার দ্রব্য কেহ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে ন! পারে, তাহা আইন 
দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া] উচিত। এরূপ স্থানে ভেজাল দিবার দ্রব্য 
সঞ্চিত থাঁকিলেই বুঝিতে হুইবে যে বিশুদ্ধ থাগ্তের সহিত 

মিশ্রিত করিবার জন্যই উহা! রাখ! হইয়াছে, সুতরাং আইনা- 

নুসাঁরে তৎক্ষণাৎ উহার ধ্বংস সাধন এবং উক্ত ব্যবসায়ীর 
উপযুক্ত শাস্তির বিধান হওয়া! উচিত। খাস্য প্রস্তুত করিবার 
স্থানগুলির যথারীতি পরিদর্শন হইলে এ বিষয়ের সম্যক্ প্রতি- 



৩১৮ খাস্ত। 

বিধানের আশা করা যাইতে পারে। বর্তমান সংশোধিত 
আইনে ইহা নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল্ আইনের কার্ধা যতই নুচারুরূপে 

সম্পন্ন হউক না কেন, কেবল ইহ দ্বারা ভেজাল থাস্ের বিক্রয় 
একেবারে রোধ হইবার সম্ভবিনা নাই । সহর ও মফঃস্বল। উভয় 

স্বানেই যদি আইনের কার্য সুদৃঢ় ভাবে চলে, তবেই শুভফল 

পাইবার আশ! কর। যাইতে পারে। এরূপ হইতে হুইলে 

কলিকাত1 ও মফ£ম্বলে ভিন্ন আইন না থাফিয়! বিলাতের স্তায় 

খাগ্সন্বন্ধে দেশের সর্বত্র একটা মাত্র আইন প্রচলিত হওয়া 

উঁচত। অনেক ভেজাল খাগ্ভ মফঃস্বল হইতে আমদানি ভইয়। 
থাকে । মফঃস্বলে যে সকল স্থানে খাদ্-সামগ্রী গ্রস্ত করা 

হয়ঃ যাহাতে সহরের স্তায় সেইস্থানগুলির যথোঁচিত পরিদশন 
হইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্তক | বর্তমান 

ংশোধিত বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইনে মফংস্বলে খাস্ভ-প্রস্থতের 

স্থানসমূছের পরিদর্শনের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে; ইহ দারা 

ভবিষ্যতে মফঃম্বল হইতে কলিকাতায় ভেজাল খাস্ভের আমদাঁনি 

সবিশেষ নিবারিত হইবার আশা করা যাঁয়। মফস্বলের 
প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটা যদি এক এক গন হেল্থ অফিসার্ 
নিষুক্ত করেনঃ তাহ! হইলে মফস্বলের স্বাস্থ্য সম্বদ্ধেও যথেষ্ট 
উন্নতি হইবার সম্ভাবনা! এবং খাগ্ঘ-প্রস্তত ও বিক্রয়ের স্থান 

গুলির যখারীতি পরিদর্শন হইয়া ভেজাল থান্ছ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের 
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পথ বিশেষ ভাবে রোধ হইবার আশ! করা যার। এরূপ হইলে 
অধিক সংখ্যক ভেজাল খাগ্ভ পরীক্ষার জন্য মফংস্বল হইতে 

কলিকাতায় প্রেরিত হইবে এবং তাহাদিগের যথারীতি পরীক্ষ। 
হইয়া বহু সংখ্যক অপরাধী উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। 
কলিকাঁতার ভেজাল দ্রব্য মিউনিসিপ্যাল্ ল্যাববেটারিতে পরীক্ষিত 

হইবার যথোচিত বন্দোবস্ত রক্য়াছে । আপাততঃ মফস্বল 

হইতে যে অল্পসংখ্যক ভেজাল খাদ্য পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় 

প্রেরিত হয়, গভর্ণজ্মণ্টের নিযুক্ত পরীক্ষক দ্বারা তাহা! পরীক্ষিত 

হইয়া থাকে । অবশ্য অধিক সংখ্যক দ্রব্য পরীক্ষার জন্ত প্রেরিত 

হইলে গভর্ণমেণ্ট ছুই চাব্রিজন উপযুক্ত কর্মচারী এই কাধ্যের জন্ট 
নিধুক্ত করিলে গভর্ণমেণ্টের পরীক্ষাগারেই পরীক্ষা-কার্য্য সুষচারুরূপে 
চলিতে পারিবে । মফঃম্বল মিউনিসিপ্যালিটা কর্তৃক হেল্থ অফিসার 
নিয়োগ বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে; আজকাল দেশে মেডিক্যাল কলেজ * 

বা ক্যান্কেল্ স্কুল হইতে উত্তীর্ণ উপযুক্ত ডাক্তারের অভাব নাই । 

তাহাদিগকে যদি জন সাধারণের মধ্যে চিকিৎস! করিবার অন্গমতি 
দেওয়৷ হয়, তাহা হইলে অল্প বেতনেই মিউনিসিপ্যালিটা সমূহ 
হেল্থ অফিসারের পদে উপযুক্ত লোক পাইতে পান্সিবে। বাহার 

এই কার্য গ্রহণ করিবেন; তীহাদের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-বিষয়ক 
একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়। আবশ্তক। যে সকল ডাক্তার এই 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, কেবল তাহাদিগকেই হেল্থ অফিপারের 

শদে নিযুক্ত করা উচিত৷ 



৩২৩ খাস্ভ। 

কলিকাতায় একটী খাদা-পরীক্ষক-সমিতি সংস্থাপিত হইয়া 
কোন্ খাদ্য-সাঁমগ্রী কিরূপ হইলে উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়৷ গণ্য 

করা যাইতে পারে, তাহার নির্ধারণ হওয়া উচিত। আমরা 

অনেক সময়ে দেখিত্তে পাই ষে কোন গরুর ছধ ঘন এবং মনন 

গরুর দুধ শ্বভাবতঃই কিঞ্চিং পাঁতলা হইয়া থাকে । পরীক্ষা 

করিলে ইহাঁদিগের পরীক্ষার ফল ভিন্ন হইবে অথচ এই ছুইটী 

দুগ্ধই যে খাটী, নে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সেইরূপ সকল 

খাঁটী স্বত পরীক্ষায় সমান ফল প্রদান করে ন1; উহ্া্দিগের মধ্যে 
কিঞ্ত প্রভেদ অনেক সময়ে লক্ষিত হয়। এই সকল বিষয় 

লক্ষ্য করিয় প্রত্যেক খাদ্য-সামগ্রী কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে 

তাহাকে বিশুদ্ধ বল! যাইতে পারে, তাহার নির্ধারণ হওয়া! বিশেষ 

প্রয়োজন । রসায়ণ-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ লইয়। উপরোক্ত 

খাদ্য-পরীক্ষক-সমিতি গঠিত হওয়া! উচিত এবং যথারীতি পরীক্ষার 
পর এই সমিতি বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর বিশুদ্ধত1 সম্বন্ধে যে নিয়-সীম! 

নির্দেশ করিয়া দিবেন, তাহাই আদালতে গ্রান্থ হইয়া অপরাধীর 

শান্তির বিধান হইলে কাহারও এবিষয়ে অনুযোগ করিবার পথ 

থাকিবে না । আমাদের দেশের খাদ্য-সামগ্রী অনেক সময়ে বিলাতের 

খাদ্য-পরীক্ষক-সমিতির মতানুসারে বিশুদ্ধ বা অবিস্তদ্ধ বলিয়। 
নিরূপিত হুইয়৷ থাকে । নানা কারণে সকল সময়ে বিলাতের 
মত এদেশের পক্ষে উপযোগী বলিয়া! মনে হয় না। বিলাতে 
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মহিষের ছুপ্ধ এবং “ভয়সা* মাখন ও ত্বতের প্রচলন নাই । গো-ছুগ্ধ 
+€3 মহিষ-হুপ্ধ এবং গব্য 'ও “ভয়ল1” মাখনের মধ্যে উপাদানের 

পরিমাণ সন্বন্ধে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাঁকে' স্তরাং 

বলতের নিদ্দি্ট এই ছুইট্রী পদার্থের বিশুদ্ধভার নিম্ন-সীমা এদেশে 

সকল স্থলে প্রযোজা হইতে পারে না। আমাদের দেশেত্র খাদ্ধ- 

সামগ্রীর বথারীতি শরীনক্ষা ইয়া উহাদিগের বিশুদ্ধতার নিয়-নীম। 

নিদ্ধীরিত হওয়। উচিত; নতুবা প্রত্যেক পরীক্ষক খাস্চ- 

সাধগ্রীর বিশ্ুদ্ধত1 সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত পরিচালনা করিলে 
অনেক স্থলে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই । বর্তমান সংশোপি 

আইনে এ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা হইয়।ছে। 
পরিশেষে বক্তব্য এই যে সাধুব্যবসায়ীদিগের একটা সমিতি 

স্থাপিত হুইয়া যাহাতে তাহাদের মধ্যে কেহ ভেজাল খাদ্য-সামগ্রী 
আমদানি না বিক্রয় করিতে না পারে, তদিষয়ে সমিতির সকল 

সভ্যের ধন্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। যদ্দি কেহ 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গোপনে ভেজাল দ্রব্য আমদানি বা বিক্রয় 

করে, তাহা হইলে ততক্ষণাৎ তাহাকে সমিতি হইতে বহিষ্ক্ 
করিয়। দিয়! কর্তৃপক্ষ দিগের নিকট অপরাধীর নাম ও ধাম প্রেরণ 

করা উচিত। এরূপ হইলে সমিতির কোন সভ্যই ব্যবসাতে 

প্রতারণ! করিতে সাহসী হইবে না এবং কর্তৃপক্ষগণও অসাধু 
ব্যবসায়ীগণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া জনসাধারণকে প্রতারণার হস্ত 
হুইতে অনেকাংশে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন । 

২১ 



(১৭9 

কতিপয় সাধারণ রোগে পথ্যের ব্যবস্থা । 

অজীর্ণরোগ ( [70155500 )। 

এই রোগের নিদান, প্রকৃতি ও লক্ষণ একরূপ নহে, স্থৃতরাৎ 

ইহার উপশমের জন্য কোনও এক প্রকারের বিধি ব পথ্য-প্রকরণ 

নির্দেশ করিলে সকল সময়ে শুভফল প্রাপ্ত হ ওয়া. বায় না। 
যরুৎঃ আমাশয়, প্যান্ক্রিয়াস্, অন্থ প্রভৃতি ঘে কোন পরিপাক- 

যন্ত্রের রোগ বিশেষ অথবা কোন কারণে উহািগের স্বাভাবিক 

ক্রিয়ার বৈষম্য ঘটিলে অজীর্ণ রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। 
এতঘ্যতীত বক্ষ প্রভৃতি কতিপয় দুশ্চিকিৎতম্ত রোগের অজীর্ণতা 

একটা প্রধান লক্ষণ। 

অধিকাংশ স্থলেই খাগ্ পরিপাঁক ন! হইয়া এই রোগ উৎপন্ন 

হইয়া থাকে । গুরুভোজন অজীর্ণ রোগের একটা প্রধান কারণ। 

ছষ্পাচ্য থাগ্ঘ-সামগ্রী ভোজন করিলে অনেক স্থলে এই রোগ 
কলেরার স্তায় প্রবলভাবে প্রকাশিত হইয়া সাংঘাতিক হইয়া 

থাকে । তেজাঁল খাছ ভক্ষণ করিয়া অনেকে এই রোগগ্রস্ত হইয়া 
থাঁকেন। পুনশ্চ কোনও রোগী কোন এক প্রকার খাস্ক সহজে 

পরিপাক করিতে পারে কিন্তু অন্ত প্রকার খা্য সামান্ত পরিমাণে 
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গ্রহণ করিলেও উহ। তাহার পক্ষে বিষবৎ কার্য করিয়া থাকে। 
অজীর্ণ হইতে বাত বহুমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগের 
সত্রপাত হইয়া থাকে । 

ব্যক্তিভেদে ও নিদানভেদে এই রোগের লক্ষণের প্রভেদ হইয়! 

থাকে। কাহারও খাইবার পর বুকজালা; অক্নোদগার, পেটফোলা 
প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। কেহ বা আহারের অল্পক্ষণ পরেই 
পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা (শুল বেদন1) বোধ করে। কাহারও 
বা বমনেচ্ছা, বমন, পাতলা দাস্ত ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। 
কোন রোগী য্ৎসামান্ত কিছু খাইলে সমস্ত দিন তাহার পেট 

ফুলিতে থাকে, দাস্ত হয় না, ক্ষুধা মোটেই থাকে না, শরীর 
অবসন হয়, কোন কার্যে প্রবৃত্তি হয় ন। এবং অনেক সময়ে 

শিরঃগীড়ার কাতর হইয়া থাকে। স্থৃতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির. 

অবস্থার উপযোগী পথ্যের ব্যস্থার প্রয়োজন। 

সাধারণতঃ যে সকল নিয়ম পালন করিলে এই রোগের 
প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা, তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে বণিত 

হইল। 
সাধারণ বিধি-_-১। কোন সময়েই পেট ভরিয়া খাইবে 

ন1; ক্ষুধা থাকিতে আহার বন্ধ করিবে। বেশী বারে অল্প পরিমাণে 

খাস্ গ্রহণ করিলে অনেক স্থলেই এই রোগে শ্ুভফল দৃ& হইয়! 

থাকে, কিন্ত অল্প মাত্রায় আহার গ্রহণ করিলেও ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে 

আর কিছু খাওয়া উচিত নহে। 



৫9২9 খাছ । 

২। প্রতাহ নির্দিষ্ট সময়ে ভোজন করা অবন্ত কর্তবা । 

ভে'জনের অবাবহিত পুর্বে ও পরে কিয়তক্ষণ বিশ্রাম করিবে। 

কোন কারণেই তাড়াতাড়ি খাইবে না ; কোন কঠিন খা স্ুচারু- 
রূপে চর্বণ ন1! করিয়! গলাধঃকরণ করিবে না। তাড়াতাড়ি 

অ|হার করা৷ অঙ্রীর্ণ রে।গের একটা মূল কারণ । বাহাদের নিতাস্ত 
তাড়াতাড়ি খ[ ওয়া অভ্যাস, তাত'রা ভোঁজনের সময়ে চিন্তা ও 

উদ্বেগ ত্যাগ করিয়!। পাঁচজনের সহিত আমেদজনক গল্প করিলে 

ভোজনে অধিক সময় লাগিবে। দন্তগুলি 'য]হানে তাহাদের 

কর্তব্যকর্্ সম্পদ্ূন করে, তথ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ) রাখিবে। 

দাঁত পড়িয়। গেলে কৃত্রিম ঘন্তন্বার।ও খাঞ্য-চর্বণের অনেক সুবিধ! 

হুইয়! থাকে । 

,.. ৩। ভোজনের সময় 'অধিক পরিমাণে জলপান করিবে না; 

কিন্তু খাগ্ঠ যদি শুষ্ক ও কঠিন হয়, তাহা! হইলে ভোজনের সময় 

অল্প পরিমাণ জলপান করা কর্তব্য, তাহা না হইলে অনেক দময়ে 

হিককা উপস্থিত হয়। ভোজনের আধ ঘণ্টা পুর্বে একপোয়া 
অতুযুঞ্ণ জল অল্পে অল্পে পান করিয়া অনেকের অজীর্ণ রোগ 

একেবারে সারিয়া গিয়াছে । ভেজনের প্রায় ২ ঘণ্টা পরে 

জলপান করিলে কোন ক্ষতি হয় না। 

৪ | বেণী মশলা, তৈল ও ঘ্বত মিশ্রিত ব্যঞ্জনাদি অজীর্ণ 

রোগের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। কিন্তু সামান্য পরিমাণ মশল। 

দ্বার! ব্যপ্তনাদি ম্থুগন্ধযুক্ত ও মুখরোচক হওয়া বিশেষ আবশ্বকঃ 
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কারণ এরপ ব্যঞ্জন দ্বার! ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং পরিপাঁক-শক্তি 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

৫| চা, কফি, কোঁকো প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য অজীর্ণ রোগে 

অপকারী। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অতি পাতলা চা বা কফি 

অল্প পরিমাণে রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে । অধিক ধূমপান 

এই রোগের পক্ষে অনিষ্টকর । 

৬। প্রত্যহ ম্লান ও মনের পর গাত্রচম্ শুষ্ক বস্ত্র ঘারা ঘর্ষণ 

করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া বায়। 

৭। প্রত্যহ সহজ পরিশ্রমসাধ্য কোনরূপ ব্যায়াম কর! বিশেষ 

আবগ্তক। প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় উপযুক্ত বন্ধাদি দ্বারা দেহ 
আবু করিয়৷ যুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিলে ক্ষুধা ও পরিপাঁক-শক্তি 

বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মধ্যে মধ্যে চিত্তবিনোদক স্থানে অবস্থিত কোন, 

স্বাস্ত্যাবাসে গমন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেক রোগী 

সমুদ্র-যাত্রায় বিশেষ উপকার লাভ করিয়৷ খাকেন। 

পথ্য-প্রকরণ- আহারের পর যাহাদের বুকজাঁল! করে? পেটে 

হাঁ ওয়] হয়, তাহাদের পক্ষে শ্বেত-সারঘটিত খাদ্ভ (যেমন রুটি, ভাত; 

আলু প্রভৃতি ) অল্প পরিমাণে গ্রহণ করা বিধেয় অথবা কিছুদিনের 
জন্য একবারেই পরিত্যাগ কর। উচিত। সকল প্রকার শ্বেত-সার- 

ঘটিত খাগ্ভের মধ্যে ভাঁত অতি সহজে পরিপাক হয়, এজন্য পুরাতন 

চাউলের ভাত অল্প পরিমাণে খাওয়! যাইতে পারে। টাটকা 

পাউরুটা অপেক্ষা বাসি পাঁউরুটা এই রোগের পক্ষে হিতকর | 



১১৬ খাস্া। 

অনেক স্থলে ভাত, রুটার পরিবর্তে মুড়ি ব্যবহার ক্রিয়া যথেষ্ট উপ- 
কার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 

আলুভাজাঃ বেগুনভাঁজা1, পটোলভাজাঃ মাছভাজা প্রভৃতি 

"ভাজ।” যে কোন দ্রব্য একবারে পরিত্যাজ্য ; ভাজা অপেক্ষা 

“পোড়া” বা সিদ্ধ দ্রব্য সহজে পরিপাঁক হয়। এই রোগে অধিক 

তরকারীর ব্যবহার একবারে নিষিদ্ধ। তিক্ত তরকারী এই 

রোগের পক্ষে হিতকর । র 

মুগ, মস্থর বা কলাইয়ের দাল অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা 
যাইতে পারে 3 অন্ত কোন দ্াল ব্যবহার না করাই ভাল। লঙ্গার 

ঝাল বা অধিক অন্ন দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। পিষ্টক ও পায়সান্ন এই 
রোগের পক্ষে হিতকর নচে। প্বাজাবের খাবার” এই রোগে 

নিতান্ত অহিতকর । শিষ্টান্নের মধ্যে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া রসগোল্লা 
ও ভাল সন্দেশ ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 

অনেক সময়ে ভাত; কটা ও দাল প্রভৃতির পরিবর্তে ছোট মাছ 

ব। ছোট জন্তর মাংসের ব্যবহারে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়। 

অনেকে মনে করেন অজীর্ণ রোগে মাছ ব! মাংস জুপথ্য নহে, কিন্ত 

এই ধারণ! ভ্রমশূহ্য নহে। বে সকল রোগীর ভোজনের পর বুকু 
জাল! করে, অগ্নরস-যুক্ত জল পাকাঁশয় হুইতে মুখের মধ্যে উঠিয়া 
আসে, পেট ফীঁপিয়! উঠে, তাহাদিগকে ভাত, রুটি বা দালের পরি- 

বর্তে কচিমাছ বা মাংস খাইতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

পুরাতন চাউলঃ ছোট মুরগীর মাংস ও কাচা পেঁপে, অল্প পরিমাণ 
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মাখন, লবণ ও মসলার সহিত ভাপরায় বা কাঠের জালে বহুক্ষণ 

ধরিয়া সিদ্ধ করিলে অজীর্ণ রোগের উৎকৃষ্ট অন্লপথ্য প্ররস্তত হইয়া 

থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে পিস্প্যাস্ কহে। বহুদিনের অজীর্ণ 

রোগ এই প্রকার আহারের বাবস্থায় সারিয়! গিয়াছে। 

অর্ধ সিদ্ধ বা কাচা ডিম অনেক রোগী সহজে পরিপাক করিতে 

পারে। 

পাকা বা তৈলাক্ত মাছ, বড় অন্তর ব৷ চর্বিযুক্ত মাংস; চিংড়ি, 

কাকড়া প্রভৃতি পদার্থ এই রোগে সর্বথা পরিত্যাজ্য । অধিক 

মিষ্টার এই রোগের পক্ষে হিতকর নহে। চিনি অপেক্ষা মিছরি 
এই রোগে উপকারী । ব্যঞ্জনে বা অন্ত কোন খাস্ে অধিক তৈল, 

ঘ্বত বা মাখন থাকিলে বিশেষ অনিষ্ট হয়। অতি সামান্ত পরিমাণে 

ভাল ঘ্বত বা মাখন ব্যবহার করিলে কোন দোষ হয় না। 

_.. টাটকা পাকা ফল অল্প পরিমাণে ব্যবহার কর! যাইতে পারে; 

কলা, বেল প্রভৃতি ফল গুরুপাক বলিয়া! এই রোগের পক্ষে হিভকর 

নহে। আপেল, ন্ভাসপাতি প্রভৃতি ফল সিদ্ধ করিয়া খাইলে উপ- 

কার দর্শে। আনারস, ডাবের জল, নারিকেলের নেয়াপাতি নরম 

শ'স প্রভৃতি এই রোগের পক্ষে হিতকারী। 

এই রোগে রন্ধন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি রাখ! বিশেষ আবশ্ক । 

মহ জালে অল্পে অল্পে সিদ্ধ অন্ব্যঞ্জনাদি রোগী সহজে পরিপাক 

করিতে সক্ষম ভয়। আমাদের দেশে ঘু'টের জালে প্রস্তত “পোরের 

ভাত” ব্যবাঁর করিয়। অধিকাংশ স্থলেই বিশেষ উপকার প্রাপ্ত 



৩২৮ থান । 

হওয়া যায়। এই জন্য কাঠের জাল বা খুঁটের জালের ব্যবহার 
পাতুরে কয়লার জ্বাল অপেক্ষা এই রোগের পক্ষে উপযোগী । অনেক 

সময়ে ফুটস্ত জলের “ভাপ রা” দার! প্রস্তত খাগ্ভ।দি বাবহার করিয়া 

বিশেষ সুফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় । অন্নব্যঞ্জনাদি “ভাপ রা” দ্বার! প্রস্তুত 

করা বিশেব ব্য়সাধ্য ব1 কষ্টসাধ্য নহে । একটী বড় ডেকৃচির মধ্যে 

জল রাখিয়! উহা পাঁতুরে কয়লার উনানের উপর চড়াইয়া ফুটাইতে 

হইবে । উহার মুখের উপর মুখ-ঢাকা আর একটা হাঁড়ি রাখিয়! 

তন্মধ্যে ভাত, তরকারি, দাল প্রভৃতি “ভাপরার” উত্তাপে সহজে 

স্থুসিদ্ধ করিয়া লওয়া ষাইতে পারে । অথব। “জগ্ সুপ. (0& 
9০৮1১) যেরূপ পাত্রে প্রস্কত কর! তয়? কড়িকোটার সেইরূপ পাত্র 
গ্রহ করিয়! তন্মধ্যে তনকারি, মাছ, মাংস প্রভৃতি যে কোন খাস্ 

অল্প মপলাঃ লবণ ও কিঞ্চিত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া! রাখিতে 

হইবে। পরে পান্ডের মুখ উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া উহাকে ডেকুচির 

অভান্তরে ফুটন্ত জলের মধ্যে ৩1৪ ঘণ্টা ঝুল[ইয়া রাখিতে হুইবে। 

এইরূপে খাগ্ভ জলের “ভাঁপ বায়” অল্পে অল্পে সুদিদ্ধ হইয়া! রোগীর 

আহারের উপযোগী হইবে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দু মাধব মল্লিক যে 

রন্ধন-পাত্র ( 101810 00019] ) প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা 

এই কার্য সহজে সম্পন্ন হয়। 

বেশী সোড। ওয়াটার পান করা একবারে নিষিদ্ধ। বরফ 

যত অল্প ব্যবহার কর। যায়, ততই ভাল। বরফজল বা বরফের 

মালাই (10৫-01591) ) এই রোগের পক্ষে অনিষ্টকর। | 
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অন্তান্ত খাছ না খাইয়া শুদ্ধ ছৃগ্ধের উপর নির্ভর করিলে 
অনেক স্থলে বিশেষ উপকার দেখিতে পাঁওয়া যায় । কিন্তু অনেক 

দিন ধরিয়া ফেবল দুগ্ধ খাইলে অনেকের আহারে বিতৃষ্ণ। ঘটিয়! 
থাকে, এজন্য কতক তুগ্ধের পরিবর্তে দধি বা ঘোল সচ্ছন্দে ব্যবহার 

করা যাইতে পারে । অল্প পরিমণ পুরাঁতন চাঁউলের ভাত, অথবা 
চিড়া গরম জলে ভিজাইয়া, দধি বা ঘোঁলের সহিত খাইতে দিলে 
উহ? অনেক রোগীর পক্ষে তৃপ্তিজনক ও হিত্কর হইয়া থাকে। 

প্রয়োজন হইলে দু্ধের সহিত সৌডা, সাইট্রেটু অব্ সোডা, চুণের 
জল ব। পেপ্টোনাইজিং পাউডার মিশ্রিত করিয়। দিলে দগ্ধ সহজে 

পরিপাক হয়। অনেক তোগী ছুধ ও খই সহজে পরিপাক করিতে 

পারে। দধি ও ঘোলঃ উভয়ই অজীর্ণ রোগে বিশেষ উপকারী 

পথ্য । 

গুরু ভোজনের পর পেটে বেদন।, বমন বা পাতলা দাস্ত হইলৈ 
২।১ দিন কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। অবশ্য এরূপ স্থলে 

চিকিৎসকের মতান্ুসাঁরে কাধ্য করাই উচিত। 

আমি পূর্ব্বেই বলিয়।ছি সকল রোগীর পক্ষে একরপ পথ্য 

নির্দেশ করিলে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রোগীর অবস্থা; 

অভ্যাস ও রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেকের জন্য শ্বতস্ত্র পথ্যের 

ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। 

, পেস্সিন্ (62912) )? হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড, ([ন9:০- 

01110110 4010 )১ প্যান্ক্রিয়াটীন্ (চ80075861 )১ প্যাপেক্ 
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(80810), মল্ট, এক্ট্রাকঈট, (01816 508০৮ )১ ডায়া্টেজ, 

(101851899 ) প্রভৃতি যে সকল ওষধ খাগ্ভ-পরিপাকের সহায়তা 
করে, তাহার্দিগের ব্যবহারে অনেক স্থলে বিশেষ উপকার দেখিতে 

পাওয়া যায়। এই সকল ওষধের গুণ সমান নহে। ইহাদের 
প্রত্যেকটা কোন একটা বিশেষ খাস্ভ পরিপাঁকের সহায়তা করে। 

পেগ্সিন্ বা প্যাপেন্ মাছ মাংস পরিপাকের সহায়তা করে, প্যান্ 
ক্রিয়াটিন্ মাখনঞ্জাতীয় খাছ, এবং মল্ট, এক্ষ্াক্ট, ও ডায়াষ্টেজ, 
আলু; ভাত, কটা প্রভৃতি শ্বেতসারঘটিত খানের পরিপাক সাধন 
করে। কোন্ ষধটি কে!ন্ রোগীর পক্ষে প্রযোজ্য, তাহা চিকিৎ- 

.সকের মত লইয়। ব্যবহার করা কর্তব্য। 

কোষ্ঠ-বদ্ধতা ( 00156108007) )। 

* সাধারণ বিধি_-১। অনেক স্থলে উপযুক্ত পরিমাণ জল 
বা অন্য তরল পদার্থ পান না করাই কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ার একটী 

প্রধান কারণ। রোগী দিবসে যাহাতে অন্ততঃ দেড় সের আন্দাজ 

জল যে কোনও আকারে পান করে; তাহার ব্যবস্থা করিবে। 

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই আন্দাজ দেড় পোয়! অত্যুঞ্ক জল 

চামচ দিয়! অল্পে অল্পে পান করিবে এবং রাত্রে শয়নের পূর্বে ঠিক 

&ঁ পরিমাণ অত্যুষ্চ জল পান করিয়া শয়ন কৃরিলে স্থুনিদ্রাও হইবে 
এবং প্রাতে দাস্ত পরিঞ্চীর হইবার সম্ভাবনা । যাহার! অত্যুণ 
জল পান করিতে ন! পারেন, তাহাদের শীতল জল পান করিলেও 
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চলিবে । ধাহাঁদের চা পান করা অভ্যাস, তাহার] অতি পাতিল! 

চা পান করিতে পারেন। তবে রাত্রেচা পান করিলে নিপ্রার 

ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা । ফুটন্ত জল নামাইয়! উহাতে সামান্ত 
পরিমাণ চা দিয়া ছুই তিন মিনিটের মধ্যেই উহাকে ছ্কিয়া পান 
করিবে । 

২। শীতল বা! ঈষছুষ্চ জলে ন্লান করিবে এবং ন্নানের পর 

শুফ বস্ত্র দ্বারা সমস্ত অঙ্গ ঘর্ষণ করিবে । আমানের পর পাতলা গরম 

কাপড় গায়ে ঢাক! দিয়। রাখবে । 

৩। প্রত্ুবে শযা! ত্যাগ করিবার পূর্বে নিজে নিজে ১০১৫ 
মিনিট কাল হাত দিয়! ডানদিকের পেটের নিম্ন ভাগ হইতে টিপিতে 

আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে উপর-পেট দিয়া বামদিকের পেটের 

নিম্নাংশ পধ্যন্ত ন[মিয় আসিবে; এইরূপে কয়েকবার টিপিলে দাস্তের 

পক্ষে সুবিধা হইবে। ইহার পরে পুর্ব ব্যবস্থা অনুসারে অত্যুঞ্ণ ধা 
শীতল জল অল্পে অল্পে পান করিবে। 

৪। প্রত্যহ প্রাতে মলত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে । দাস্ত 

হউক বা না! হউক, প্রত্যহ প্রাতে পাইখানায় যাইবার অভ্যাস 
কখনও পরিত্যাগ করিবে না । 

৫| প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে যে কোনরূপ অঙ্গচালন! করিবে। 

যে খেলায় একটু দৌড়িতে-হয় তাহাতে যোগ দিবে, তাহা হইলে 

সমস্থ পেট "নাড়া চাড়া” পাইয়া দাস্তের পক্ষে সুবিধা! হইবে । ছুই 
হাতে একটা দড়ি ধরিয়া ডিঙ্গাইয়া যাওয়া (91610010£) এই 
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রোগের পক্ষে একটা সুন্দর ব্যায়াম। 

পথ্য প্রকরণ।- মাছ, বাসি পাউরুটা, হাতে গড়া আটার 
রুটা (ধাঁতা ভাঁঙ্গা আটা হইলে ভাল হয় ), পাঁউরুটার শক্ত ছাল 

এবং যথেষ্ট পরিমাণ মাখন বাবহ।র করিবে । ভাত কম করিয় 

খাইকে। 

ওটমিল্ ছুগ্ধের সহিত মিশিত করিয়া প্রতাহ নিয়মিত রূপে 
আহার করিলে এই রোগের উপশম হয়। খই ও হধ এই রোগের 

উত্তম পথ্য । সকল প্রকার শাকসবজী ও তরফারি বথেষ্ট পরিমাণে 

ব্যবহার করিবে। নুতন আলুঃ মানকচু ও কাচাকলা কম 

করিয়া খাইবে। পাক! পেঁপে' আহ্গুর। কমল! লেবু, কিশমিশ; 

মনাক্1, পাকা বেল, খেজুর, পাকা কল! প্রভৃতি ফল এই 

রোগের পক্ষে হিহককর। আপেল সিদ্ধ করিয়া খাইলেও 
“ উপকার হয়। বাদাম ও আখরোট. তত সুবিধা জনক নহে। 
টাটকা ফলন পাইলে ফলের মোরব্ব! ব্যবহার করিতে পার! 

বায় । 

উৎ্ণ ছুপ্ধ মেলিম্স. ফুডের সহিত খ|ইলে অনেক সময়ে মল- 

কৃচ্ছ তার উপশম হয়। গুড় ও মধু খাগ্যের সহিত উপযুক্ত 
পরিম।ণে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। 

অর্ধ সিদ্ধ ডিম অল্প পরিমাণে ব্যবহার কর! যাইতে পারে, কিন্ত 
মলকচ্ছ তার পক্ষে ডিঘ্ব বা মাংস সুপথ্য নহে। ধাহাঁরা মাংস না 
থাইয়। থাকিতে পারেন মা, তাহারা অল্প পরিমাণে মাংস অধিক 
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তরকারীর সহিত ভক্ষণ করিতে পারেন ; ইহাতে বিশেষ অস্গুবিধ' 

হইবার সম্ভাবন। নাই । 

বাত (090 )। 

সাধারণ বিধি ।_-১। ৪০ বংন্র বয়সের পর সকলেরই 

খাগ্যের পরিমাণ কমাইয়। দেওয়! উচিতঃ কিন্ক অনেকেই তাহ। 

করেন না বলিয়। এই রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। গুরু ভোভন 

এই রোগে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ । এই রোগে যথেষ্ট পরিমাণ তরল 

খাগ্ি গ্রহণ ও জল পান করিবার প্রয়োজন হয়। ছুই বেলা অতুযুষণ 

জল চামচ দিয়া অঙ্গে অল্পে পান করা প্রশস্ত । 

২। যে কোনরূপ ব্যায়।ম করা৷ অবশ্ত কর্তব্য । যাহারা অন্য 

কোনও রূপ ব্যায়ম করিতে অনিচ্ছুক; তাহাদের প্রত্যহ পদব্রজে 

২।১ ক্রোশ ভ্রমণ করিতে অভ্য/স করিলে এই রোগ প্রবলভাবে ও 

ঘন ঘন আক্রমণ করিতে পারে না। 

৩। ধাহাদের শীতল জল সহ্য হয় না, তাহার! প্রত্যহ ঈষহষ্ 

জলে ল্লান করিয়! শু বস্ত্র ঘর! উত্তমরূপে গাত্র মার্জন করিবেন । 

যাহাতে ঘাম হয়, যাহাতে যথোচিত পরিমাণ মুত্র নিঃসারিত হয় 
এবং দাস্ত পরিষ্কার হয়ঃ তদ্ধিযয়ে লক্ষ্য রাখা অবগ্ঠ কর্তব্য । এই 

উদ্দেস্টে অধিক পরিমাণ জল বা অন্ত তরল থা্ভ উষ্াবস্থায় গ্রহণ 

করিন্ুল বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবন!। 



৩৩৪ খাস । 

৪। যাহাতে ঠাণ্ডা! (00111) না লাগে) তজ্জন্য সর্ববদ। 

সাবধান থাকিবে। গরম কাপড় ব্যবহার করিবে এবং কোনও 

কার্ধ্যে ক্লান্তি অনুভব করিলেই উহা! হইতে বিরত হইবে । 

৫। অধিক রাত্রে শয়ন করিবে না; ৬৭ ঘণ্টা নিদ্রা যথেষ্ট । 

রাত্রে লঘু ভোজন প্রশস্ত। মাঁনপিক উদ্বেগ সর্বদ] পরিহার করি- 

বার চেষ্টা করিবে । 

পথ্য প্রকরণ ।__-এই রোগে কেহ কেহ আমিষ ভোজন 
একেবারেই নিষেধ করেন। যতদূর দেখা গিয়াছে, আমিষ বা 

নিরামিষ যে কোন পদার্থ প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিলেই 
বিশেষ অনিষ্টের কারণ হয় । নিরামিষ ভোঁজনে এই রোগ কতক 

পরিমাণে দমন থাকিলেও অল্প মাত্রায় মাংস প্রভৃতি আমিষ পদার্থ 

ভোজন করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায় না । তবে ধীহা'রা 

"একবারেই কোনও পরিশ্রমের কার্য করেন না, তাহাদের পক্ষে 

মাংস ভোজন নিষিদ্ধ । যাহার পরিশ্রম ও ব্যায়াম করেন, তাহা- 

দিগকে অল্প পরিমাণে মুরগী বা কোনও ছোট জন্তর মাংস এবং মাছ 

ও ডিম (অর্থ সিদ্ধ ) দেওয়া যাইতে পারে। রুই, কই, মাগুর, 

শিক্গী প্রভৃতি মতন বাঁতপ্রশমক বলিয়া আমুর্ধেদে উক্ত হইয়াছে । 
ভাত, চিড়া, শাদা পাউরুটা (অল্প পরিমাণ ), হাতে গড়া। রুটা, 

টোষ্ট_ পাউরুটা, আলুঃ সকল প্রকার তরকারী ও স্থপকক ফল, তিল, 

দুগ্ধ, লেবুর রস, নিতান্ত আবশ্তক হইলে পাতলা চা বা কফি (অল্প 

পরিমাণ ) ব্যবহার কর যাইতে পারে । দাঁলঃ মাথন, ত্বত। পণির, 
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লবণ এবং মিষ্টান্ন দ্রব্য সামান্ত পরিমাণে ব্যবহার করিবে । কেন 

কেহ বলেন এই রোগে অধিক মাখন বা ঘ্বত খাইলেও দোষ হয় 

না। কুমড়া? চিচিঙ্গাঃ শিম বেগুণ, আম, নারিকেল; খেজুর, 

কচি বেল, তরমুজ, আঙ্গুর, লেবু, তেতুল আযুর্ধেদে বাতনাশক, 

এবং কাচা আম, ইচড়, ঝিঙ্গা; করলা, ঢেঁড়স, পানিফল প্রভৃতি 

বাতকর বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 

আমাদিগের অনেকানেক খাগ্ের মধ্যে পিউরিন্ 

৪251১) ০০৫1৪3.) নামক একজাতীয় দুষিত দ্রব্য অল্পা- 

ধিক পরিমাঁণে অবস্থিত করে। ইহারা খাগ্ের সহিত দেহের 

মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ইউরিক এসিডে (70210 ৪০10) পরিবর্তিত 

হইয়া বাতরোগ উৎপাদন করে। কোন্ কোন্ খান্তে এই সকল 
পদার্থ থাকে এবং কোন্ খাছ্যের মধ্যে থাকে না, তাহা নিয়ে বর্ধিত 

হইল ২ 
১। সকল প্রকার মাংস, “মেটে”, এবং কোন কোন মাছে 

. ইহাঁদিগের পরিমাণ অধিক থাকে । 
২। আনু+ পিঁয়াজঃ ওট্মিল, দালঃ মুলা, শাক এবং কোন 

কোন মৎন্তের মধ্যে ইহারা অল্প পরিমাণে থাকে । মহুর দালে 

অন্ত দাল অপেক্ষা ইহার্দিগের পরিমাণ কম। 

৩। দুধ; ডিম, পণিকি, মাখনঃ ঘ্বতঃ ভাল ময়দা!ঃ চিনি, চাল, 

বাধাকপিঃ ফুলকপি ইত্যাদি পদার্থের মধ্যে পিউরিন্ পদার্থ 
মোটেই থাকে না। বাতরোগে এই সকল খাগ্ভের ব্যবহার 



৩৩৬ খাছ | 

প্রশস্ত | 

বীয়ার, চা, কফি এবং কোকো প্রভৃতি যে সকল পদার্থ 

পানীয়রূপে বাবহার করা হয়, তাহাদ্িগের মধো এই সকল পদার্থ 

বথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। বাতরোগে ইহাদিগের ব্যবহার 

গুরিত্যাজ) অথব। অত্যন্ত সামান্ত পরিমাণে গ্রহণ কর! উচিত । 

গুরুপাক দ্রব্য একেব।রে নিষিদ্ধ। বড় জন্তর মাংস এবং 

মাংসের ক্কাথ ( 120%065 01: 15596110958 )১ কাঁকড়া, চিংড়ি, 

পাক মাছ, হংস প্রভৃতি পক্ষীর মাংস একেবারে বজ্জনীয়। এই 

রোগে অধিক মিষ্টান্নভোজন অনিষ্টমূলক, এজন্য ফলের মোরব্বার 
ব্যবস্থা প্রশস্ত নহে । 

দালের মধ্যে অরহর 9 ছোল। পরিত্যাজ্য । মুগ, মসুর ও 

মসৃকলায়ের দাল অল্প পরিমাণে ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 
আবুর্ধেদে গোধুম বাতনাশক এবং যব বাঁতজনক বলিয়া বর্ণিত 

হইয়াছে । 
সকল প্রকার মগ্ধ একবারে বর্জনীয় । এই রোগে এবং অন্ত 

প্রকার বাত রোগে ( [30059209058 )১ বাহ! সহজে পরিপাক 

হয়; তাহাই রোগীর পক্ষে প্রশস্ত । 

অন্ত প্রকার বাত ( 21890079050) ) । 

সাধারণ বিদ্বি।--১। কোনও মতে ঠা লাগাইবে না 
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আর্দ্র গৃহে বাঁস বা ভিজ। কাপড়ে থাক একেবারে নিষিদ্ধ | সর্বদা 

ফ্লানেল্ বা অন্ত গরম কাপড় ব্যবহার করিবে। 

২। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন বা গুরু ভোজন সর্বতোভাবে 

পরিত্যাজ্য । 

৩। যে সকল উপায়ে দাস্ত পরিষ্কার হয়; তাহা অবলম্বন 

করিবে । 

৪ | শ্রমসাধ্/ ব্যায়াম বা অধিক পরিশ্রমের কার্ধ) করিবে না। 

পথ্য প্রকরণ ।--জর ও গ্রন্থি সমুহের প্রদাহাবস্থায় কেবল 
তরল খাস্ভই-ছুদ্ধ € সোডা ওয়াটার ব। চুণের জলের সহিত )-- 

ব্যবহার্য । হুপ্ধ যদি পরিপাক না হয়, তাহা হইলে বেঞ্জা্” ফুড. 

(31825757০০0. ) বা পেপ্টোনাইজিং পাউডারের (721১:০- 

10191705 [৯০০৫০] ) সাহায্যে উহাকে স্থপাঁচ্য করিয়। দিবে। 

প্রাফ্মন্ (189701) ), সোমাটোজ . (902280039 ), সানাটোজেন্ 

(9809০8০7 ) প্রভৃতি ছুগ্ধ হইতে প্রস্তত সারবান খাছ ছুপ্ধের 

সহিত মিশ্রিত করিয়! দেওয়া যাইতে পারে; কয়েক ফোটা 
ভ্যানিল। বা লেবুর আরক (129921009 0৫ ৮201119, 01 19108013 ) 

উহার সহিত যোগ করিয়া দিলে খাইতে বিদ্ব হইবে না। ওট্মিল্ 
বা বালি সিদ্ধ করিয়! হুপ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া! দিতে পার! যায়। 

অতিশয় পাঁন্তল! চ1 ব্যবহার*করা যাইতে পারে। বেনী পরিমাণ 

জল খাইতে দিবে । আঁধসের ছুধ আধসের গরম জলের সহিত 
মিশাইয়? উহার সহিত ৩* গ্রেণ বাইকার্বনেট অব্ সোডা (78097. 

৬ 



৩ থান । 

00965 0900৪ ) ও ১৯ গ্রেণ লবণ মিশাইয়া বরফ ছারা 

শীতল করিয়া রোগীকে সর্বদা পান করিতে দিবে । আফযুর্ক্বেদ 

মতে ছুদ্ধের সহিত লবণের মিশ্রণ নিষিদ্ধ । অনেক সময়ে জলমিশ্রিত 

হুপ্ধের পরিবর্তে ঘোল দেওয়া যাইতে পারে ; উহা মুখরোচক ও 
উপকারী । 

জ্বর ত্যাগ হইলে স্থরুয়, ছোট মাছের ঝোল, টাটকা শাক- 
সবজী ও তরকারী, ছোট মুরগীর মাংস, ছুধ ও পাঁউরুটা দেওয়। 
যাইতে পারে। জর ত্যাগের এক পক্ষ পরে মাখন, অল্প পরিমাণ 

ডিম, মাছঃ মুরগী বা অন্ত ছোট জন্তর মাংস, পুরাতন চাঁউলের 

ভাত, আলু$ শাকসবজী ও অন্ত তরকারী: টাটকা ফল প্রভৃতি 
স্থপথ্য । পুরাতন বাত রোগেও এইরূপ পথ্যই প্রশস্ত ৷ 
সকল অবস্থাতেই মাংসের কাথ ( 1462 60069 ), কোনও 

“রূপ পিষ্টক, অধিক পরিমাণ চিনি বা চিনিঘটিত খাস্ক এবং মগ্য 

একেবারেই বর্জনীয় । 

বহুমুত্র (10189695 )। 

সাধারণ বিধি ।--১। যে পরিবারে পুরুষান্ুক্রমে এই 
রোগ দেখা গিয়াছে, সেই পরিবারের মধ্যে কাহারো অধিক 
পরিমাণ শ্বেত-সার বা শর্করা-জাতীয় খাস (08017001895 ) 

ভক্ষণ কর! উচিত নহে। 



কতিপয় সাধারণ রোগে পথ্যের ব্যবস্থা ৷ ৩৩৯ 

২। দেহ সর্বদা পরিষ্কার রাখা কর্তব্য, কারণ এই রোগে 
সাংঘাতিক বিস্ফোটক ((08001019 ) জন্মে । চর্ম অপরিষ্কৃত 

থাকিলে সহজেই বিশ্ফোটক জন্মিবার সম্ভাবনা ৷ 
৩। যেকার্ষ্যে শারীরিক বা মানসিক উত্তেজনা! বা অবসাদ 

হয়, তাহা একেবারেই বর্জনীয় । অসংযত স্ত্রীসহবাস এই রোগের 
একটা প্রধান কারণ, সুতরাং উহা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য । 

৪। এই রোগে যত ঘন্ম নিঃসরণ হয় ততই ভাল, কিন্ত 
ঘাম হইবার সময় যাহাতে ঠা! না লাগে, তদ্ধিষয়ে সাবধান হওয়া 
উচিত। এজন্য ফ্লানেল প্রভৃতি গরম কাপড় ব্যবহার করা 

কর্তব্য । 

৫। সবল রোগীর পক্ষে শীতল জলে শ্বাঁন বিধেয়, কিন্তু রোগী 

দুর্বল হইলে জাঁনের জন্য ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করা কর্তব্য । অভ্র. 
পর শু বস্ত্র ঘর সাবধানে (যাহাতে গায়ের চামড়ায় কোনরূপ 

আঘাত না লাগে ) গাত্র ঘর্ষণ করিবে । 

৬। প্রত্যহ বথাশক্তি ব্যায়াম করা অবশ্য বর্তব্য। পদতব্রজে 

ছুই তিন ক্রোশ ভ্রমণ প্রশস্ত । যদি ইহা সম্ভব না হয়, তাহা 

হইলে দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা সর্বাঙ্গ টেপাইলে ( 1123598০ ) ভাল 

হয়। 

শ। শীতকালেও ঘর সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিয়া! শয়ন করিবে না। 
যতদুর সম্ভব, মুক্ত বাযুমধ্যে বাস করিবে। 

৮। রোগ বৃদ্ধি হইয়া শরীর ক্ষয় হইতেছে কি না জানিবার 



৬৪8৩ থাস্ । 

জন্য মধ্যে মধ্যে দেহের ওজন লইবে। যদি শ্বেত সার বা শর্করা- 
ঘটিত থাগ্য সামান্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়াও মুত্রে অধিক চিনি 
নির্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভার কমিতে থাকে, তাহা হইলে 
রোগ প্রবল হইতেছে বুঝিতে হুইবে। 

৯। নাপিতের কাছে সাবধানে নখ কাটিবে, কোনরূপে 

“বাধিয়।” না যায়। যেজুতা পরিলে পায়ে লাগে বা যে জুতার 

কীট উঠিয়াছে, তাহা কখনই ব্যবহার করিবে না । গরম মোজ। 

পরিয়া জুতা! বাবহাঁর করিবে । যাহাতে শরীরে কোনরূপ আঘাত 
না লাগে তথ্িষয়ে সাবধান হইবে। খালি পায়ে কখন 
চলিবে না। 

পথ্য চিকিগুস1__এ সম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে গুরুতর 
মুতৃভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ শ্বেত-সার বা চিনিঘটিত পদার্থ (08:১0- 
1508095 ) একেবারেই নিষেধ করেন, অপরে শ্বেত-সাঁরঘটিত 

কোন কোন পদার্থ (যেমন ওটুমিল, আনু ইত্যাদি) অধিক 
পরিমাণে দিতেও আপত্তি করেন না: কেহ বা শুদ্ধ মাটাতোলা 

দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে বলেন। শ্বেত-সাঁর ও শর্করা-জাতীয় 

খাগ্ভ একেবারে নিষেধ করিয়া অনেক স্থলে অসস্তোষকর ফল 

ঘটিতে দেখা! যায়, এই জন্ত অনেক চিকিৎসকই এই জাতীয় 

খাগ্ভের ব্যবহার একেবারে রহিত করিতে উপদেশ দেন না। 

এইরূপ ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অবন্ত রোগের 
প্রবল অবস্থায় (বিশেষ অল্প বয়স্ক রোগীর পক্ষে) অল্প কালের 
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জন্য শ্বেত-সার ও চিনিমিশ্রিত থাগ্ একেবারে নিষেধ করিবার 

আবশ্তক হুয়। কিছুদিন শর্করাজাতীয় খাগ্ধগ্রহণ স্থগিত রাখিলে, 

রোগীর উক্ত জাতীয় থাগ্ভ পরিপাক করিবাত্ব শক্তি পুনরুন্দীপিত 

হয়; তখন এই প্রকার খাগ্ নিয়মিত পরিমাণে গ্রহণ করিলে 

মুত্রের সহিত চিনি নির্গত তয় না। 
এই রোগে সাধারণতঃ শ্বেতসার ও শর্করাঁজাতীয় খাগ্ের 

পরিমাণ অর্ধেকেরও অধিক কমাইয়৷ দিয়! উহার পরিবর্তে মাছ, 

মাংদঃ ডিম, ছানা*প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাগ্য অপেক্ষাকৃত অধিক 

পরিমাণে গ্রহণ করিবার আবশ্তক হয়। অনেক সময়ে খাগ্ছের 

এইরূপ পরিবর্তনে আশু উপকার হইতে দেখা যায়, কোনরূপ ষধ 
সেবন করিবার আবশ্তক হয় না। 

ইউরোপের বিখ্যাত চিকিৎসক ফন্ নুর্ডেন্ এই রোগের 
পথ্য-দনবন্বীয় চিকিৎসা বিষয়ে সমধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন 
এবং তাহার মত অনেক স্থলেই গৃহীত হইয়া থাকে । তিনি] এই 
রোগে যেরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করেনঃ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য 

নিয়ে তাহা বণিত হইল ২. 
(১) রোগী যে খাঁগ্ে অভ্যন্তঃ ২৪ দ্িবস তাহাই 

খাইতে দিবে এবং প্রত্যহ মুত্রের সহিত কত 
পরিমাণ চিনি নির্গত হইতেছে; তাহা! পরীক্ষার 
বারা নির্ধারণ করিবে । 

(২) অতঃপর ছই দিন শ্বেত-সার ও চিনি-ঘটিত 



৩৪২ খাস । 

থাগ্ভের পরিমাণ ক্রমশঃ কমাইয়া দিবে এবং মৃত্রে 

চিনির পরিমাণ কিরূপ হয়ঃ তাহ! স্থির 

করিবে । 

(৩) ইহার পর একেবারে শ্বেত-সার ও. চিনি-ঘটিত 

খাগ্ভ বন্ধ করিয়া পশ্চা্ঘণিত আহারের ব্যবস্থা 
, কৰিবে 2 

পরাতে ৭২ টার সময়-_৩ ছটাঁক চ1 বা কফি ( ছধ ও চিনি 

ব্যতীত ); ২ ছটাক মাংসের কাবাব; 

১ খানি বা ২ খানি মাংসের চপ অথবা 

২।১টা ডিম। 

মধ্যাহ্ন ১২২ টার সময়--৩ ছটাক বোষ্ট, মাংস; ২ ছটাঁক 

টাটকা তরকারী-_ সির্কা, তৈল? মরিচ 

ও লবণের সহিত । 

১ছটাক কফি (ছুধ ও চিনি 

ব্যতীত ); ধাহাদের মগ্চপান কর! 

অভ্যাস, তাহার! অল্প মাত্রায় হুইস্কি 

পান করিতে পারেন । 

সন্ধ্যা ৬ টার সময়--৩ ছটাক মাংসের সুরুয়! (91০9 )) 

১ ছটাক টাটকা তরকারী--সির্কাঃলবণ 

ও তৈলের সহিত; শুটী সাডিন্ মাছ; 
প্রয়োজন হইলে অল্প পরিমাণ মন্থ । 

চল 1. বগগধ 
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রাত্রি ৯ টার সময়__২টা ডিম্ব (সিদ্ধ ব! অসিদ্ধ অবস্থায় )। 

ফন্ নুর্ডেনের পূর্ব-নির্দিষ্ট খাছোর মধ্যে তিন ছটাঁক ছানাজাতীর 
€ চ1005109 ) এবং ছুই ছটাক মাখনজাতীয় (77869) উপাদান 

থাকে । এইরূপ খাগ্ভের ব্যবস্থা করিয়া তিনি সাতিশয় সম্তোষ- 

জনক ফল লাভ করিয়াছেন । অনেক স্থলেই ৩৪ দিবসের মধ্যে 
রোগীর মৃত্র হইতে চিনি এককালে অদৃশ্য হইতে দেখা গিয়াছে। 
এইরূপ ব্যবস্থায় থাকিয়! যখন মুত্রের সহিত চিনি আর মোটেই 
নির্গত হইতে দেখা ধায় না, তখন ক্রমশঃ শ্বেত-সার ও শর্করা-ঘটিত 

খাস্ প্রত্যহ অল্প পরিমাণে খাতের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া 

হয়। ফন্চুর্ডেন বলেন যে পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে 
রোগীর শ্বেত-সার ও শর্করা-ঘটিত খাগ্ভ পরিপাক করিবার ক্ষমত। 

ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তখন শ্বেত-সার-ঘটিত খাস্ গ্রহণ 

করিলেও (অবশ্ত অধিক পরিমাণে নহে) মৃত্রের সহিত টা 
নির্থীত হয় না। ননিন্ (1380257)) নামক আর একজন সুদক্ষ 

চিকিৎসক এই ব্যবস্থার সহিত মধ্যে মধ্যে ২৪ ঘণ্টা উপবাসের 
পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে এইরূপ করিলে মূত্র হইতে চিনি 
একেবারে অরৃস্ঠ হয় এবং রোগী ক্রমশঃ অধিক পরিমাণ শ্বেত-সার- 
ঘটিত খাগ্ভ পরিপাক করিতে সমর্থ হয়। মধ্যে মধ্যে ছুই তিন 
দিন একটান। উপবাস কক্রিয়া অনেকের রোগ একেবারে সারি! 

গিয়াছে, ইহ৷ পূর্ব উক্ত হইয়াছে। 
ওট্মিলের মধ্যে যথেষ্ট শ্বেত-সাঁর থাকিলেও ফন্ নুর্ডেন এই 
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রোগে ওটুমিলের ব্যবস্থার বিশেষ পক্ষপাতী । তিনি রোগের 
কঠিন অবস্থায় ৪২ ছটাক ওটমিল্) ৪২ ছটাক মাখন, এবং ৭1৮টা 
ডিমের শ্বেতাংশ ( ৬1010০ 0£9£ ) সমস্ত দিনে ৪ বারে খাইবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। ওটুমিল্ জলের সহিত উত্তমরূপে সিদ্ধ 

করিয়া উহার সহিত মাখন ও ডিম্ব মিশ্রিত করিতে হইবে । যদি 

কেহ কফি, চা ব! মগ্ঘপান করেন, তবে অল্প মাত্রায় তিনি এই সকল 
পানীয় ব্যবহার করিতে পারেন। ফন্ হুড়েন্ ওটুমিল্ ব্যবস্থা 
করিয়া এই রোগে অতি সন্তোষজনক ফললাগ্ড করিয়াছেন । 

নানা কারণে ফন্ নুর্ডেনের প্রবর্তিত ব্যবস্থা আমাদের এ 

দেশের লোকের পক্ষে সর্ধথা সুবিধাজনক নহে । আমাদের দেশের 

অধিকাংশ লোকেই অধিক পরিমাণ আমিষাহারে অভ্যস্ত নহেন 

এবং অনেকেই একেবারে নিরামিষাশী, সুতরাং অকন্মাৎ পথ্যের 

“এ্রইরূপ আমুল পরিবর্তনে আহারে বিতৃষ্ণা ও অহ, প্রকার অনিষ্ট 
ঘটিবার সম্ভাবনা । বিশেষতঃ এ দেশের লোক ইউরোপীয়দিগের 
হ্যায় শ্রমসাঁধ্য কার্য বা ব্যায়ামে সর্বদা! [নযুক্ত থাকেন না, এবং 

আমাদের দেশ ইউরোপের ন্যায় শীত-প্রধান নহে, স্থতরাং 

আমাদিগের পক্ষে এইরূপ পথ্যের ব্যবস্থা সকল স্থলে উপযোগী 

হয় না। অবশ্থ স্থলবিশেষে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন 

হইতে পারে এবং সাধারণতঃ এদেশের * লোকের পক্ষে পূর্বোক্ত 

তালিকাছুক্ত খাগ্ঘ-সামগ্রীর পরিমাণ ছুই ভাগ কমাইয়া 
দিলে উপকার প্রাপ্তির আশা করা যায়। আমরা অনেক 
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সময়ে দেখিতে পাই যে, শ্বেত-সাঁর-ঘটিত খাগ্ গ্রহণ 
করিলেই যে রোগের বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে, অথবা এ জাতীয় খাস্ 

রভিত করিয়া মাছ, মাংস খাইতে দিলেই ঘে রোগের উপশম হয়, 
তাহাও নহে । যে কোন প্রকার খাগ্ভ রোগীকে দেওয়া হউক 

না কেন, উহার পরিমাণ বিশেষভাবে কমাইয়া দিতে হইবে। 
এইবপ ব্যবস্থ! করিলেই মৃত্রে চিনির ভাঁগ কমিঙ্না বায়, পিপাস৷ 

প্রভৃতি কষ্টপ্রদ লক্ষণ সমুহের উপশম হয় এবং রোগীর দেহভার 
কমিয়। গেলেও তাহার কার্ধ্য করিবার শক্তি ও মানসিক তেজ 

পুনরুদ্দীপিত হয়। অবশ্ঠ এই রোগে সকল সময়েই চিনি ও 

শ্বেত-সার-ঘটিত খাগ্ভ যাহাতে অধিক পরিমাণে গুহীত না হয়, 

তদিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু এ্রীজাতীয় খাগ্ভ সকল সময়ে 

একেবারে রোধ করিবার প্রয়োজন হয় না। যীহাঁর! নিরান্িয্রী 

তাহার মাছ মাংসের পরিবর্তে ছুপ্ধ (অল্প পরিমাঁণ ) এবং দধি, 

ঘোল ও ছানা ব্যবহার করিতে পারেন। 

বঞ্তমান সময়ে আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার এলেন ( 41123 ) 

কেবল মান্র পথ্যের ব্যবস্থার দ্বারা বহুমুত্র রোগে সবিশেষ সুফল 
লাভ করিয়াছেন । 

এলেনের মতে চিকিৎসা আরন্ত করিয়া প্রথমতঃ দুই দিন রোগী 

প্রতিদিন যে পরিমাণে যে খাগ্ঘ গ্রহণ করিতে অভাস্তঃ তাহারই ব্যবস্থা 
করা হইয়া থাকে, এবং এ পরিমাণ খাগ্ভের মধ্যে শর্করা-জাতীয় 

উপাদান (08901501855 ) কি পরিমাণে বিস্ধমান আছেঃ 



৩৪৬ খাস । 

তাহা গণন! দ্বারা নির্ণয় করা! হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছুই দিবসে কত 
পরিমাণ চিনি তাহাঁর প্রত্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যাইতেছে, 
তাহাও পরীক্ষা দ্বার! স্থির কর! হয়। রোগীর থাস্ভের মধ্যে যে 

পরিমাণ শর্করা-জাতীয় উপাদান থাকে, যদি তদপেক্ষ! অধিক 

পরিমাণ চিনি তাহার মুত্রের সহিত নির্গত হইয়! যাঁয়, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে যে রোগীর শর্কর! পরিপ।ক করিবার ক্ষমতা 
একেবারে নষ্ট হইয়াছে এবং তাহার শারীরিক উপাদানবিশেষ 
শর্করায় পরিণত হইয়া মুত্রের সহিত দেহ হইতে বহির্থত হইয়া 
যাইতেছে । এই পরীক্ষা দ্বারা রোগের গুরুত্ব জানিতে পারা 
যায়। 

অতঃপর রোগীর এক প্রকার উপবাসের ব্যবস্থা করা হয়। 

_কেব্ল তাহার ইচ্ছানু সারে মাংসের স্থরুয়া। চিনি ও ছুধ ব্যতীত কফি 
এবং জল তাহাকে সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে । এই 

সময়ে প্রত্যেক রোগীর প্রত্রাব পরীক্ষা কর! হইয়া! থাকে। 
গ্রশ্শাবে যত দিন চিনি থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা 
চলিবে । সাধারণতঃ এইরূপ ব্যবস্থায় ৪ দিনের মধ্যেই পরীক্ষা 

দ্বার! মুত্রে চিনি আর পাওয়া! যায় না। এই কয়দিনের উপবাসে 
রোগী ওজনে কিছু কমিয়া যায় এবং প্রথম প্রথম সামান্ত ছর্বলতা 

অনুভব করে কিন্তু ইহাতে তাহার শারীরেক কোন ক্ষতি হয় না। 
অপরম্থ রোগ সম্বন্ধে উপকারই সাধিত হইতে দেখ। যায়। 

যখন মুত্রে আর চিনি পাওয়া যাঁয় না, তখন রোগীর জন্ত 



কতিপয় সাধারণ রোগে পথ্যের ব্যবস্থা । ৩৪৭ 

শ/কসবজী (07590. ৮69৪9687159 ) পথ্যরূপে ব্যবস্থা কর! 

হয়। প্রথমতঃ যে সকল শাকসবজী ও তরকারীর মধ্যে শতকর। 

৫ ভাগ মাত্র শর্করা-জাতীয় উপাদান আছে (যেমন পালংশাক, 

বিলাতী বেগুন; বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি; মূলা, সীলারিঃ লেটুস্; 
এম্প।রেগাস্, শশা, রুবার্বও ব্রকলি, লীক্, ওয়াটার্ ক্রেস্ ম্যারো; 

সরেল্ ইত্যাদি )? তাহাই তিনবার সিদ্ধ করিয়! (27109 ০০:19৫) 
তাহাকে খাইতে দেওয়া হয়৷ 

ক্রমশঃ যে সকল*তরকারীর মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ শর্করা- 

জাতীয় উপাদান আছে (যেমন বিলাতী কুমড়া, শালগম, 

বাটপালং, গাজর, পিয়াজ, স্কোয়াস্, “ছাতা” ইত্যাদি), 
তাহার ব্যবস্থা করা হয়। সচরাচর ৪ দিন রোগীকে 
এইরূপ পথ্যের ব্যবস্থায় র্ঃখিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর, 

তাহার পথ্যে শর্করাজাতীয় ও ছাঁনাঁজাতীয় খাস্থ এরূপ ভাবে 

ক্রমশঃ যোগ করা হয়ঃ যাহাতে রোগী ৫ গ্র্যাম্ 

(১ আউন্স.-৩০ গ্র্যাম্) শর্করাঁজাতীয় উপাদান এবং ১ গ্র্যাম্ 

ছানাজাতীয় উপাদান প্রতিদিন উত্তরোত্তর অধিক প্রাপ্ত হইতে 
থাকে। এই সময়ে রোগীর পক্ষে মাখন-জাতীয় যে কোন খাস 

একেবারে নিষিদ্ধ । এইরূপে যখন রোগী তাহার দেহের প্রতি 

সেরের অন্থপাতে ১ গ্র্যাম্ট করিয়া ছানাজাতীয় উপাদান প্রান্ত 

হয়) তখন তাহাকে অল্প পরিমাণ মাখন-জাতীয় খান্ত দেওয়া হয়। 

এইরূপ ব্যবস্থায় রোগীর শর্বরা-জাতীয় খাগ্ক পরিপাক করিবার 



৩৪৮ থাচা। 

ক্ষমতা ক্রমশঃ ফিরিয়া আইসে এবং এই ব্যবস্থামত কিছু দিন 
চলিলে শর্কর।-জাতীয় খাগ্য গ্রহণ করা সত্বেও তাহার মুত্রে চিনির 
অস্তিত্ব পরীক্ষার বারা নিরূপণ কর! যাঁয় না । এই ভাবে চিকিৎস। 

হইবার কালে যদি মুত্রে চিনি পুনরায় দেখা যায়, তাহা হইলে 
যে প্রকার ও যে পরিমাণ খাগ্ভ গ্রহণ করিয়া রোগীর মুত্রে চিনি 

একেবারে অনৃষ্ঠ হইয়াছিল, পুনরায় তাহাই ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
রোগ গুরুতর হইলে অনেক সময় এনপ ব্যবস্থা সত্বেও সময়ে সময়ে 

মুত্রের সহিত চিনি নির্গত হইয়া থাঁকে। এনপ স্থলে পুনরায় 
পূর্ববনির্দিষ্ট উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া ক্রমশঃ পথ্য বাড়াইয়৷ দিতে 

হইবে । 

এলেনের ব্যবস্থা মত চলিয়া অনেক লোবের ছণ্পাধ্য বহুমুত্র- 

রোগ সারিয়। যাইতে দেখা গিয়াছে, কিন্ত ব্যবস্থার নিয়ম কিছু 

কঠিন্ ধলিয়া আমধ্দের দেশের অনেক লোকে ইহ" পালন করিতে 

স্বীকৃত হয় না। 

গ্রেহাম্ নামক একজন ইংরাজ ডাক্তারের চিকিৎসা-প্রণালীতে 
কোন কোন বিষয়ে সামান্ত পার্থক্য থাঁকিলেও; উহা! মোঁটের 

উপর এলেনের পথ্য-চিকিৎসার অন্রূপ। ইহাতে উপবাসের 

কিছু কম ব্যবস্থা আছে বলিয়া ইংলগ্ডের অনেক লোকে গ্রেহামের, 

চিকিৎসার পক্ষপাতী । 

পথ্য প্রকরণ ।-_-গ্রহণীয় খাগ্ভ -সকল প্রকার সুরুয়! 

(5০০০) ; চিনি ব্যতীত লেমনেড১ কফি, চ1 বা কোকো [মিষ্টতার 



কতিপয় সাধারণ রোগে পথ্যের ব্যবস্থা । ৩৪৯ 

জন্য সাকিন (9859 ) বা সাকারিণ (980০0118117) ব্যবহার করা 

যাইতে পারে ] হুপ্ধ (অল্প পরিমাণ ); সকল প্রকার (বিশেষতঃ 
তৈলাক্ত ) মাছ এবং চর্বিযুক্ত মাংস ( “মেটে” বাদ ); চিংড়ি; 
কাকড়া; ডিম; মাখন; ঘ্বত; দধি; ঘোল) ছানা; গ্রটেনের 

রুট ( 31065801580.) 3 ভূসীর রুটী (910 11980. )) 

ষাতা ভাঙ্গা আটার রুটা বা পাউরুটা ( অল্প পরিমাণ ) : 
এলুরোণাট্ (4101018) ও রোবোরাট্ (1২০০:৪%) নামক 

পদার্থের রুটা ( শ্রই ছুই পদীর্ঘ ময়দা! হইতে প্রস্তুত হয় কিন্তু 

ইহাদের মধ্যে শ্বেতসারের ভাগ অত্যন্ত কম থাকে ); দাল (অল্প 
পরিমাণ ); সকল প্রকপ্্র শাকনবজী-_বেগুন, পটোল, ছাচি 

কুমূড়া, লাউ, মুলা, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, করোলা, মোচা, টোমাটো, 
পিয়াজ; ফুলকপি, বীধাকপি, ওলকপি ইত্যাদি। ফলের ক্ুধ্বে 
ডালিম, পেস্তা, বাদাম, আখরোট, কাঁলজান, কুল, দেশী 

আনারসঃ থোলো আঙ্গুর; সিলেটের কমল! লেবু) বাতাবী 
লেবু প্রভৃতি যে সকল ফলে অন্নরস অধিক ও চিনির ভাগ কম, 

তাহা ব্যবহার কর] যাইতে পারে। আত, কলা; কাঠাল, 

আতা, খেজুর, কিসমিস, বাক্সের আঙ্গুর প্রভৃতি যে 

সকল ফলে চিনির ভাগ অধিক, রোগের প্রবল অবস্থায় 

তাহাদিগের ব্যবহার নলিষিদ্ধ। চীনার বাদামে ছানা- 

জাতীয় ও মাঁখনজাতীয় উপাদান অধিক এবং শর্করাজাতীয় 
উপাদান কম থাকে; সুতরাং এই রোগে ইহার ব্যবহার 



৩৫৩ খান । 

প্রশস্ত | 

রোগের উপশম হইলে আত্ম প্রভৃতি ফল অল্প মাত্রায় ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে 
পেঁপে, আম, আঙ্গুর, কমল! লেবু প্রসৃতি পাকা মিট ফল অধিক 
পরিমাণে রোগীকে খাইতে দিয়া বিশেষ উপকার দৃষ্ট হইয়াছে । 
ফলের মধ্যে ফল-শর্কর! ( চি016-90%51 01 [:৪01059 ) নামক 

এক প্রকার চিনি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । , বহুমৃত্র-রোগী ইক্ষু- 
শর্করা (08009 ৪0ধুগরঃ ) এবং দ্রাক্ষা শর্করা (01209 30৪9 ) 
অপেক্ষা ফল-শর্করা সহজে পরিপাক করিতে পারে। এজন্ঠ 
চিকিৎসকগণ বহুমুত্র-রোগীকে অধিক পক্সিমাণ ফল খাইতে নিষেধ 
করেন ন।। অবশ্য সকল স্থলেই মুত্র-পরীক্ষ৷ দ্বারা পথ্যের ফলাফল 

শলির্বারণ করিতে হইবে। 
বর্জনীয় খাদ্য £-কলের নয়দার রুটী বা পাঁউরুটা, 

ভাত, এরারুট, সা, বালি, টেপিওকা, ভার্িসিলি, 
আনুঃ* বাঁট্পালং বিলাতী কুমড়াঃ মানকচু, কাচাকলা, রাঙ্গাআলু, 
ওল, কল!” আম, কাঠাল, বেল; আতা? পেয়ারা, আক, পাণি- 

* এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মসি বলেন যে এ রোগে ময়দ 

অপেক্ষা অগ্ প্রকার শেতসার-ঘটিত থাগ্য সহজে পরিপাক হয় এবং তিনি তাহার 

রোগীগণকে দিবসে একসের পর্যন্ত আলু খাইতে দিয়া থাকেন। বিখ্যাত 
ডাক্তার অস্লার এই মতের পক্ষপাতী । 
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ফল, কেত্তরঃ আঙ্গুর; বেদানা, কিশষিশও থেভুর, আপেল, 

মিষ্টকুল। তাল ইত্যাদি। এস্থলে বক্তব্য এই যে রোগের 
প্রবল অবস্থায় উপরোক্ত খাস্ঘ-সামগ্রী-গ্রহণ নিষিদ্ধ হইলেও 
পুরাতন অবস্থায় উহাদিগের প্রত্যেকটীই অল্প পরিমাণে বাবহাঁর 
করা যাইতে পারে। 

আন্তরিক অর ( [2110110 0: 151018010 05৩: )। 

এই জ্বরে সচরাচর পেটের দোষ জন্মিয়া থাকে । পেট 

ফাঁপে, অনেক বার পাতলা! দ্াস্ত হয় এবং অনেক সময়ে রক. 

হইয়! থাকে। সুতরাং এই রোগে কোনরূপ কঠিন খাগ্চের 
(90110 10০0৫ ) ব্যবহার অনেকেরই মতবিরুদ্ধ । 

শুশ্রষা ও উপযুক্ত পথ্য প্রয়োগ ত্বারা এই রোগের বিশেষ 
উপকার হয়। ওঁষধ সেবনে অনেক স্থলেই বিশে উপকার দৃষ্ট 

হয়না 

পথ্য প্রকরণ ।-_ছুপ্ধই এই রোগের প্রশস্ত পথ্য। পূর্ণ- 
বয়ক্ষ রোগীকে আধপোয়া ছধ এক ছটাক চুণের জল বা সোডা- 
ওয়াটারের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। 
সঙ্গে সঙ্গে একটী ডিমের শ্বেতাংশ আধপোয়া শ্রীতল জলের 



৩৫২ খাস্। 

সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে; 
ইহার সহিত লেবুর রস ও চিনি কিম্বা কমলা লেবুর রস 
মিশাইলে খাইতে ্থম্বাহু হয়। অধিকাংশ রোগীর পক্ষে উপরোক্ত 
ব্যবস্থাই প্রশস্ত । যদি দুগ্ধ পরিপাক না হয় অর্থাৎ মলের সহিত 

জমাট দুগ্ধ নির্গত হয় অথবা! পেটের ফাপ থাকে, তাহা হইলে 

দুপ্ধের সহিত বেঞ্জাস”ফুড, (93209751300) অথবা ফেয়।র- 

চাইন্ডের পেপ্টোনাইজিং পাউভার্ (17817011105 [2100171517 

0০67) মিশ্রিত করিয়া (পরিশিষ্ট দেখ ) উহাঁকে সুপরিপাচ্য 

করিয়। দিবে, অথব] হুপ্ধের পরিবর্তে ছানার জল অথব। পাতিল! ঘে।ল 

করিয়। উহা! হইতে মাখন উঠাইয়! রোগীকে খাইতে দিবে । আবশ্টুক 
হইলে ছুপ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া শুদ্ধ ডিমের শ্বেতাঁংশ শীতল 

জলের সহিত মিশিত করিয়! (410010010 দা210]) খাইতে দিবে। 

আঙ্গুর, কমল! লেবু; ব্দোনা প্রভৃতি ফলের রস ও ডাবের জল 

রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে । পার্ল বালি সিদ্ধ 

করিয়া সেই জল শীতল করিয়া পান করিতে দিলে গুঁষধধ ও পথ্যের 
কাধ্য হয়। কোন ফল চিবাইয়] খাইতে দিবে না, কারণ ফলের 

বীজ বা আঁশ পেটের ভিতর যাইলে অনিষ্টের সম্ভাবন। | সকল সময়ে 
মাঁংসের স্ুুরুয়া বা কোনরূপ কৃত্রিম খাগ্ভের আবশ্তকত। হয় না। 

রোগীকে কোনমতে এককালে অধিক পরিমাণ খাছ দিবে, না। 
খাগ্ের পরিমীণ কম হইলে তত অনিষ্ট হয় নাঃ বেশী হইলে প্রভৃত 
অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবন! | 
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পোগী বখনই জল চাহিবে, ফুটান শীতল জল পান করিতে 

দিবে । রোগীর বদ্দি কফি বা চা পান কর! অভ্যাস খাকে, তাহ! 

হইলে অল্প মাত্রায় উহা! দিতে পারা যায় । 
অনেক স্থলেই মগ্ভের প্রয়োজন হয় না। তবে রোগীর 

অবস্থার উপর লক্ষ্য করিয়। স্থল বিশেষে অল্প পরিমাণে ব্রাণ্ডি ব৷ 

অন্ত মদ দেওয়। যাইতে পারে । 

আমি পুর্ববেই বলিয়াছি যে এ রোগে পেটের দোষ হয়, 
অনেক সময় রক্তদ্বাস্ত £ইয়া থাকে এবং পেটের মধ্যে ঘা! হইয়া 

নাড়ী ছিন্ন ভ্ইয়া মৃত্যু সংঘটিত হয়। “পেটের অন্গুখ থাকিলে 
কোনরূপ কঠিন পনার্থ কোন মতে খাইতে দেওয়া উচিত নহে। 

সাধারণতঃ তরল খাগ্ভই এই রোথে প্রশস্ত, তবে এন্ধূপ অবস্থায় 

দ্ধের ব্যবহারও নিষিদ্ধ । ন্হ 
মুরগীর সুরুয়া? কাচা মাংসের কাথ, ( কি 0)99.-10109 )' 

জগ্নূপ, প্রভৃতি খাগ্ধ রোগী দুর্বল হুইলে দেওয়া! যাইতে 
পারে। 

অধুনা! অনেক চিকিৎসক হুপ্ধ প্রভৃতি তরল খাগ্তের উপর 
কেবল নির্ভর করা আবশ্ঠক মনে করেন না। তাহারা অদ্ধ 

সিদ্ধ ডিম্ব, নরম সিদ্ধ মাংসঃ সিদ্ধ অন্ন, পাউরুটা প্রস্ৃতি খাস্ 

অল্প পরিমাণে রোগীকে খাইতে দিতে আপত্তি করেন না। 

এসন্বন্ধে বক্তব্য এই যে রোগের তরুণ অবস্থায় কোনরূপ কঠিন 

খাগ্ছের ব্যবস্থা ন! করাই যুক্তিসিদ্ধ। তবে জর কমিয়! আসিলে, 
৩ 



৩৫৪ থাছ্া । 

পেটের অবস্থা বুঝিয়া, অল্প পরিমাঁণ কঠিন খাঁগ্ক ব্যবহার করিলে 
অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায় না । 

জ্বর ত্যাগ হুইলে £__জর-ত্যাগের পর ১৯১২ দিন পর্যান্ত 

পূর্বোক্ত ব্যবস্থান্থরূপ পথা চলিবে। ক্রমে পাউরুটি ও দুধ, 
দালের ঘুষ, ছোট মাছের ঝোল, মাখন, বিস্কুট ইত্যাদি অল্প 
পরিমাণে দিতে পার! যায়। পরে হাতে গড়া রুটী,- পুরাতন 

চাউলের ভাতঃ মাছ ও ছোট মুরগীর মাংস (99160 ০1: 7:05 

01)10097) ) প্রভৃতি খাগ্ভের ব্যবস্থা করিলৈ রোগী শীঘ্র সবল 

ভইয়। উঠে । 

মূত্রগণ্ড প্রদাহ। 

(40009 200 011101010 130151)05 1)1595859 ) 

: এই রোগের প্রথম অবস্থায় চোখ মুখ কুলিয়া! উঠে, প্রত্াবের 
পরিমাণ নিতান্ত অল্প ও উহার বর্ণ গাঢ় হয় এবং ক্রমে সমস্ত 

শরীর ফুলিয়া উঠে। 
সাধারণ বিধি ।-_১ | অনেক স্থলেই হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া 

এই রোগের হুত্রপাত হয়, ন্ৃতরাঁং শীতল বাতাস যাহাতে গায়ে 
না লাগে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। সর্বদা ফ্লানেল ব৷ অন্ত গরম 
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কাপড় গায়ে রাখিবে। ফ্লানেলের ভ্রয়ারের (10192) উপর 

ধুতি পরিবে অথবা ফ্লানেলের পায়জামা ও কোট ব্যবহার 
করিবে। স্ত্রীলোকদিগের ফ্লানেলের সেমিজ. সর্বদা পরিয়া থাকা 

উচিত । পায়ে গরম মোজা রাখিবে। 
২। ন্লানের জন্য শীতল বা অতুযু্ৎ জল ব্যবহার করিবে 

না। ঘরের ভিতর ঈষদুষ্ জলে রান করা কর্তব্য এবং প্নানের 
পর তোয়ালে বা শুষ্ক কাপড় দিয়া সমস্ত অঙ্গ রীতিমত ঘর্ষণ 

করিবে । 5 

৩। প্রত্যহ কোনরূপ স্বল্পপরিশ্রম-সাঁপেক্ষ ব্যায়াম করিবে । 

গরম কাপড় পরিয়। মুক্ত স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ প্রশস্ত । যাহাতে 

অন্ন অল্প ঘাম হয়ঃ তাহার চেষ্টা করিবে । 

৪। যাহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়ঃ তদ্িষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য 

রাখিবে। ৪ 
৫। ভিজ! কাপড়ে এক মুহুর্তও থাকিবে না। মেজের 

উপর শয়ন ন। করিয়া খাট? তক্তপোষ ব। খাটিয়া ব্যবহার করিবে। 
স্যাৎসে'তে ঘরে বাস এই রোগের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর । * 

পথ্য-প্রকরণ।-_এই রোগে হগধ অতি প্রশস্ত ও সর্ববাী- 

সম্মত পথ্য । রোগের তরুণ অবস্থায় ( 4১০009 9:8£৪ ) ছুগ্ধ 

ভিন্ন অন্ত কোনও খাগ্ভ র্যবহার করা উচিত নহে। হুপ্ধের 
সহিত সাগু, বালি, ভাত, চিণ্ড়া বা মানের মণ্ড) মেলিক্স. ফুড 
টেপিওকা, ভািসিলি, ওট্মিল্, এরারুট্ প্রভৃতি গ্বেত-সার-প্রধান 



৩৫৬ থাছা | 

খাগ্ভ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 
চিনি বা চিনি-ঘটিত পদার্থ সামান্ত মাত্রায় ব্যবহার করিবে। 
বারা অধিক চুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না, তাহাদিগকে 

সময়ে সময়ে দুগ্ধের পরিবর্তে দধি এবং ঘোল দেওয়া যাইতে 

পারে। চাঁ, কফি, সোডা-ওয়াটার্ প্রভৃতি প্রয়োজন হইলে অল্প 

মাত্রায় ব্যবার করিতে পার! যাঁয়। কমলা লেবু, আঙ্গুর ও 

অন্যন্য টাক! ফল অল্প মাত্রায় রোগীকে দেওয়া বাইতে পারে। 

রোগের উপশন হইলে অথব। রোগের পুরাতন অবস্থায় ভাত) 

বানি পাঁউরুটা, ছোট তাঁজ। মাছ, ছোট মুরগীর ম|ংস, ছুই একটী 
'অদ্ধপিদ্ধ ব! কাচ! ভিমঃ মাখন, পটেল, কাচকলা, মানকচু প্রভৃতি 
তরকারী ছ্দ্ধ-পথ্যের ( 0111].-0150) সহিত রোগীর অবস্থান সারে 

অল্লাধিক পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। 

এই রোগে অধিক পরিমাণ চিনি ব! মিষ্টান্ন দ্রবা ভক্ষণ 
নিষিদ্ধ । বরফজল বা বরফের মালাই (€109-07981) ) অথব; 

বরফের দ্বারা গীতলীকুত কেন প্রকার পানীয় সর্বতোভাবে 

বর্জনীয়। ছোট মুরগী ব্যতীত অপর কোনও প্রকাঁর মাংস 
ব। তাহার ক্কাথ, ( 5০9, 90805 01895611095 ) বাবহ।? 

না করাই উচিত। তবে রোগীর অবস্থা ভাল হইলে সামা, 

পরিমাণে অন্য ছোট জন্তর ম|ংসের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

লঙ্কা! বা! গরম মসল। অথবা অধিক ত্বৃত বা তৈল-সংযুক্ত গুরুপাাক 

খাগ্চ একেবারে বর্জনীয় । এই রোগে দাল, আলুঃ কলাই- 
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স্'টি, পনির (0186959) ইত্যাদি জুপথ্য নহেঃ তবে রোগের 
পুরাতন অবস্থায় এই সকল দ্রব্য অল্প পরিমাণে ব্যবহার কর! 
নাইনে পারে। 

রোগের তরুণ অবস্থায় লবণ একেবারেই পরিতাজ্য । রোগ 
পুরাতন হইলে ব্যঞ্জনাদি মুখরোচক করিবার জন্য নৎসামান্ত লবণ 
মিশ্রিত করিয়া লইলে ক্ষতি হয় না, কিন্য অধিক মীত্রায় লবণের 

বানহ1র নিষিদ্ধ । 

রক্তহীনত1 (47901018) | 

ম্যালেরিয়! ও অন্যবিধ জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগ অধিক 

দিন স্থায়ী হইলে এই লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগের প্রুকোঁপ 
কমিয়া৷ গেলেও ইহা বহুদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং অনেক 
স্থাল রোগীর অকাল-মৃতার কারণ হুয়। 

সাধারণ বিখি-__-১। যে ঘরে বেশী রোপ্র ও বাতাস 
আছে, সেই ঘরে রোগীকে রাখিবে। রোগী দিনের বেলায় 

বতক্ষণ সম্ভব, মুক্ত স্থানে থাকিবে । অধিক পরিশ্রমের কার্য্য 

করিবে না । সর্বদ! বিশ্রাম লইবে। 
২। অল্পশ্রমসাধ্য বশয়াম করিবে । ব্যায়ামে শ্রান্তি বোধ 

করিলে উহা! তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে । অনেকবার পদব্রজে 
সামান্ত দূর গমন করাই প্রশস্ত । 



৩৫৮ থাছ্য | 

. ৩) অত্যন্ত শীতল জলে ন্নান নিবিদ্ধ। গ্রীক্ষকালে জল 

উত্তপ্ত না করিয়া দ্বানার্থে বাবহার করিবে কিন্তু শীতকালে 
ঈষছুষ জলে নান প্রশস্ত । ন্নানের পর শুষ্ক বন্ত্র দ্বারা ভাল 
করিয়া গ! ঘষিবে। 

৪ | খাস্য দ্রব্য আস্তে আন্তে চর্বণ করিয়া খাইবে। ঈ্ীত 

পড়িয়া গেলে ভাল লোকের নিকট দাত বাধাইয়৷ লইবে। 
তাহাতে চর্বণ করিবার সুবিধা হইবে । ্ 

৫। খাঁ অন্ন মাত্রায় অনেকবারে খহিবে। এই রোগে 

সমস্ত পরিপাক বন্ধ ছূর্বল হয়, এজন্য রোগীকে এককালে অধিক 

পরিমাণ আহার দেওয়া! উচিত নহে । প্রতাষে এক পিয়াল! গরম 

ছুগ্ধ খাইলে ভাল হয়। ইচ্ছ! হইলে উহ।র সহিত সামান্ত পরিমাণ 
চা মিশাইয়া লইলে চলিতে পারে । 

৬। প্রচুর পরিমাণ জল পান করিবে। কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়! 
(00090186101) এই রোগের একটা প্রধান লক্ষণ। বেশী 

জল ব। তরল থাগ্ভ (হুগ্ধ ) পান করিলে দান্ত পরিক্ষার হয়। 

যতক্ষণ পর্যযস্ত মলকৃচ্ছ,তা দূর নল! হয়, ততক্ষণ গুষধ প্রয়োগে এই 

রোগে বিশেব উপকার দর্শে না । 

পথ্য-প্রকরণ।-যে সকল খাগ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় 
উপাদান (17:09105 )' বেশী থাঁকেঃ "সেই সকল খাগ্ভ অধিক 

পরিমাণে খাইতে দিতে হইবে। ছোট মাছ, মুরগী ও অন্ত 
ছোট জস্তর মাংস, মাংসের সুরুয়।, কাচা মাংসের কাথ, অর্দসিদ্ধ 
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বা কাঁচা ডিম, ভাত পাঁউরুটা বা হাতে গড়া কটা (ধাত। ভা! 
আটা হইলে ভাল হয়), ওটুমিল্, বালি, টাটকা তরকারী, ফল, 
ছুগ্ধ ( বেঞ্জাস” ফুডের সহিত ), দধি, ঘোল,+ মাখন প্রভৃতি পথোর 

ব্যবস্থা প্রশস্ত। অল্প পরিমাণ চা, কফি বা কোকো দেওয়া 
যাইতে পারে। 

ডিম্বের পীতাঁংশ এই রোগের একটা স্ুপথ্য; ইহার মধ্যে 
লৌহঘটিত লবণ থাকে বলিয় ইহা ষধের কাধ্যও করে। গরম 

জলে ছুইন্ী ডিম্বের পীষ্টাংশ ঢালিয়। উহাতে কিঞ্চিৎ ছধ ও চিনি 
এবং এলাইচ ও দাকুচিনির গুড় মিশাইয়! খাইতে দিবে । 

লবণ যথেষ্ট পরিমাণে খাগ্ভের সহিত ব্যবহার করিতে দিবে। 

রোগী হুর্বল হইলে চিকিৎসকের উপদেশ লইয়। অল্প পরিমাণ ত্রাপ্ডি 

ব1 অপর মগ্য খাগ্ের সহিত ব্যবহার করিতে পারা যাঁয়। . 

বেশী মসলা এবং অধিক তৈল বা ত্বত সংযোগে প্ররস্তত খাছ 

একেবারে খাইতে দিবে না । 

অতিরিক্ত স্থলত| (90651 )। 

সাধারণ লোকের বিশ্বাদ এই যে ইহা! একটি রোগ নহে, “কন্তু 

এ বিশ্বাস ভ্রমাত্বক। অতিরিক্ত সুলতা শুদ্ধ যে রোগবিশেষ বলিয়া 

গণ্য হইয়া থাকে তাছা নহে? ইহ দ্বারা বাত, বহুমুত্র; হৃদরোগ 



৩৬৩৩ খাস । 

প্রস্ভৃতি নানাবিধ উৎকট ব্যাধির স্ত্রপাত হইয়া থাকে । অধিক 
স্থলকাঁয় ব্যক্তির দীর্ঘজীবন লাঁভ কর! এক গ্রকাঁর অসম্ভব । 

সাধারণ বিধি ১1 শরীরের অবস্থানুষারী নথ।সাধা 

ব্যায়াম ও পরিশ্রমের কাধ্য করিবে । দৌড়ানঃ বাইসিকেল-চড়া; 

ঘোড়ায় চড়া, ফুটুবল্ খেল! ইত্যাদি যে কোনরূপ বায়াম কার্ষে 
প্রত্যহ নিযুক্ত থাকিবে । অবশ্য কতক্ষণ ব্যায়াম করিতে হইবে, 
তাঁহ1! শরীরের সামর্ধ্যের উপর নির্ভর করে। প্রথমে অল্প বাায়ামে 

ক্লান্তি বোধ হইবে কিন্ত কিছু দিন অভ্যাসের পর উহ? ক্রাস্তিকর না 
হইয়া আরামপ্রদ হইবে। 

২। নিদ্রা ভাগ কমাইয়া দিবে। সাধারণতঃ দেখিতে 

পাওয়া যায়, দে বেশী থুমাইলে লোক মোটা ভয়। দিবা নিদ্র! 
পরিত্যাগ করিয়! রাত্রে ৫৬ ঘণ্টার অধিক কাল নিদ্রা বাওয়! 

উচিত নহে । 

৩। স্থুলকায় ব্যক্তির সহজেই বেশী ঘাম হয়; সুতরাং উপযুক্ত 
পরিমাণ ঘর্ম নিঃসরণের জন্ত কোন বিশেষ বাবস্থা করিবার 

আবশ্ক হয় না । ঘামের সময় যাহাতে ঠ1গ1 না লাগে, তাহার 

জন্য সাবধান হওয়া উচিত। 
৪। যে সকল উপায়ে দাস্ত পরিষ্কার হয়; তাহা অবলম্বন 

করা উচিত। এ সম্বন্ধে পৃর্ববে অনেক কথা! বল! গিয়াছে, এস্থলে 
তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক | 

৫। জল ও তরল খাগ্য অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিবে। 
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বেশী জল খাইলে শরীর স্থূল হয়, অতএব অধিক জল পাঁণ এই 
রোগে ঠ | 

থ্য-প্রকরণ ।__-শ্বেতসার ও শর্করা-ঘটিত খাগ্ছের 
( ৫ 110018193 ) পরিমাণ কমাইয়। দিবে । অনেক বালক 

লচি, অতাধিক পরিমাণ আনু ও মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া স্থল 
হ্টশ্না পড়ে। ইহাদিগের আহারের প্রতি অভিভাবকদিগেন 

সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত! ছুধ, ঘি বা মাখন অধিক খাইলে 
স্থল! হয় বটে কিন্ত শ্বেত-সাঁর ও শর্করা-ঘটিত খাছ্ের আতিরিক্ত 
বাবহারই স্থলতার প্রধান কারণ। শর্করা 'ও মাখনজাতীয় খাগ্ের 

পরিমাণ সবিশেষ কমাইয়া চর্বিশূন্য াংস? ডিম্বের শ্বেতাঁশ ও মাছ 
নথেই পরিমাণে খাইতে দিবে । 

অধিক স্থূল হইয়া! পড়িলে বাান্টিং, (7871006 ) বা সুলিস্- 
বরি (5215201 ) প্রণালী মতে খাগ্ছের ব্যবস্থা করা কর্তব্য । 

এই ব্যবস্থায় খাগ্ের মধ্যে শ্বেত-সার বা চিনির ভাগ প্রায়ই 
থাকে না। চিকিৎসকের মত ভিন্ন এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা 

উচিত নহে এজন্য এই স্থলে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত 

হইল ন1। 

খ[গ্ের ব্যবস্থার সহিত যথোচিত ব্ায়ামের ব্যবস্থার একাস্ত 

আবশ্যক) নতুবা শুদ্ধ খরঘের ব্যবস্থার দ্বারা আশানুরূপ ফল 

প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 



৩ খাস । 

ফন্্া (10155 )। 

সাধারণ বিধি ।_-১। যে গৃহে রোগী বাস করিবে, 

তাহার মধ্যে উত্তমরূপে বাফুসঞ্চালন ও রৌদ্রের প্রবেশ একান্ত 
আবশ্তক ; এরূপ হুইলে গৃহ সর্বদ] শুষ্ক থাকিবে। স্যাৎসেতে 

ঘরে এই রোগের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। 
২। মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু এই রোগের মহৌষধ, সুতরাং দিব 

রাত্রির মধ্যে কোন সময়েই রোগীর গৃহ বদ্ধ করিয়া রাখিবে না| 
কি শীত, কি গ্রীন্মকি বর্ষা, সকল খতুতেই গুহের সমস্ত দরজ' 
জানালাগুলি উন্মুক্ত থাকিবে। রোগী সর্বদা! গরম কাপড় দিয়া 

দেহ আবৃত করিয়া রাখিলে ঠা লাগিবার কোন সম্ভাবন। 

থাকিবে না। . হাল্কা! পশমি কাপড়ের টিল। পোষাক ব্যবহার 

করিবে এবং পায়ে গরম মোজ। দিয়! রাখিবে। কখন ভিজ জুতা 

ব্যবহার করিবে না । 

৩ রোগীর গৃহে একজনের অধিক লোক থাকিবে ন৷ 

এবং এক শধ্যায় দুইজনে শয়ন করিবে না। প্ররশ্বাসদষ্ট বায়ু- 
সেবন এই রোগের পক্ষে ভয়ানক অনিষ্টকর। ঘরের ভিতর 

ন৷ থাকিয়! যতক্ষণ সম্ভবঃ রোগী বাহিরের মুক্ত বাযুতে অবস্থান 

করিবে। রাত্রে নিদ্রর সময় ব্যতীত অপর সকল সময়েই 
ছাঁদে, বারাগায়, প্রাঙ্গনে বা মাঠের ছায্বাধুক্ত স্থানে থাকিলে 

ভাল হয়। পরিষ্কৃত মুক্ত-বাু সেবন এই রোগে কিরূপ হিতকর; 
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৩৬৪ ” খাস | 

৪। ঘর বদ্ধ করিয়া প্রতাহ ঈষছুষ্ণ জলে গা মুছিবে। যদি 
রোগী হূর্ববল ন। হয় তাহা হইলে শীতল জল ব্যবহার করিণে। 

গ! মুছিবার পর শুঞ্চ বস্ত দ্বারা সমস্ত অঙ্গ রীতিমত ঘর্ষণ করিবে । 
৫ | যেখানে সেখানে থুথু গয়ের (5০0০ ) ফেলিবে না । 

একট! নির্দিষ্ট পাত্রে ফেনিল্ বা জলমিশ্রিত কার্ধলিক্ এসিড 

রাখিয়া তন্মধ্যে গয়ের ফেলিবে এবং দিবসে ৫১ বার প্র পাত্র 

উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে । বযক্মা-রোগীর গয়ের উক্ত রোগের 
বীক্গ বিদ্যমান থাঁকে এবং উহা শুষ্ষ।বস্থাঁয় ধুলিকণার সহিত 

মিশ্রিত হইয়া নিশ্বাসের সহিত সুস্থ ব্যক্তির দেহমধে প্রবেশ 

করিলে রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা । 

৬। রোগীর উচ্ছি্ খাদ্য বা! উহার বাবহৃত পাঁন বা ডজন 
পাত্র.অপর কেহ ব্যবহার করিবে ন!। | 

৭। প্রতাহ যথা নিয়মে সামর্থ্য অন্গনারে কোন না কোঁন- 

রূপ ব্যায়াম চর্চা করিবে। যে স্তানের বারুতে ধূলি বা ধুয়া 
নাই, তথায় পদব্রজে ভ্রমণ করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া 

যায়। ক্লান্তি বোধ হইলেই ভ্রমণে ক্ষান্ত হইবে এবং বিশ্রাম 
করিবে । রোগী নিতান্ত দুর্বল হুইলে তাহাকে হা ত-গাড়ীর 

সাহায্যে এইরূপ স্থানে লইয়া যাইয়া দিবসের অধিকাংশ সময় 
ষাহাতে তথায় অতিবাহিত হয়, তাহার'বন্দোবস্ত করা উচিত । 

৮। বৎসরের অধিকাংশ সময় কোন ম্বাঙ্থ্যাবাসে যাঁইয়! 

পাকিলে ভাল হয়। পর্বতোপরি অবাস্থৃত স্বাস্থ্যটাবাসই এই 
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রোগের পক্ষে হিতজনক | যেস্থানে বায়ু বিশুদ্ধ? যেঞ্জানে যথেষ্ 

পরিমাণ রৌদ্র পাওয়া যাঁযস এবং বে স্থানে দিবা রাত্রির মধো 
তাপের (67079190815 ) অধিক প্রভেদ হয় না? এইরূপ 

স্কানই বক্মারোণীর পক্ষে হিতপ্রদ হইয়! থাকে । দার্জিলিং, 

পিমল। পাহাড়, নৈনিতাঁলঃ মস্গুরি, আলমোরা প্রভৃতি স্থূনে 

(বিশেষতঃ ধরমপুরে ) গমন করিয়া! অনেক রোগী বিশেষ উপকার 

প্রাপ্ত হইয়।ছে, এমন কি কেহ কেহ একেবারে রোগমুক্ত হইয়! 

গয়াছে। অবশ্য সকল রোগীর পক্ষে পার্বত্য স্বাস্থ্যাবাস স্থবিধা- 

জনক নহে । রোগের প্রথমাবস্থায় এই সকল স্থানে গমন 

করিলে উপকার লাভ করিতে দেখা যায়, কিন্তু রোগ অধিক 

দিনের ভইলে এবং রোগী ছুর্বল হইয়া পড়িলে সমুদ্রতীরবর্তী কোন 

্বাস্থ্যপ্রর স্থানে বাস করিলে রোগের উপশম হইবার সম্ত।বন। । 
্বান্থ্যাব।সে যাইয়। 'যদি সর্ব! গৃহাভ্যন্তরে থাকা যায় অথবা গৃহ বদ্ধ 

করিয়! রাখ। হয়, তাহা হইলে কোন উপকার দর্শে না) তথায় 

খ-ঙম সম্ভব, যুক্ত. বানু মধ্যে অবস্থান কর! উচিত। সাধারণ 

লোকের বিশ্বাম যে এই রোগ একবার হইলে আরোগ্য লাভ 
সম্ভব নহে;' ইহ! নিতান্ত ভ্রমাত্সক বিশ্বাস। যাহারা এই 
রোঁগে আক্রান্ত হইয়াছেন, আরোগ্য বিষয়ে তাহাদের নিরাশ 

হইবার কোঁন কারণ নাই ।, দিব! রাত্রি মুক্ত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু 

সেবন ও অন্ঠান্ত শ্বাস্থ্যজুকুল নিয়ম পালন করিলে অনেকেই 

সম্পূর্ণ আঁরেগ্য লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। ইউরোপের স্থানে 



টি থাস্ত। 

স্থানে মুক্তবায়ুসেবন চিকিৎসার (070977-811 058005906 ) 

নিমিত্ত স্ন্দর সুন্দর স্বাস্থ্যাবাস স্থাপিত হইরাছে। এই সকল 
স্বাস্থ্যাবাসে থাকিয়া অনেক রোগী এককালে রোগমুক্ত 
হইয়াছে।* দিমলার সন্নিকটে ধরমপুর নামক স্থানে এই 
রোগের চিকিৎসার জন্য একটা স্বাস্থ্যাবাস স্থাপিত হইয়াছে এবং 
তথায় অনেক রোগী চিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হইতেছে। 

পথ্য-প্রকরণ ।_ ছোট মাছ, মুরগী ব ছাগ প্রভৃতি ছোট 
জন্তর মাংস, পুরাতন চাঁউলের ভাত, বাসি পাঁউরুটা, কটা, লুচি, 
মাংসের সুকুয়।; কাচা ডিম? যথেষ্ট পরিমাণ হুপ্ধ। মাখন ও ত্বৃত, 

অল্প পরিমাণ তরকারী; সকল প্রকার পাকা ফল, অল্প পরিমাণ 
চা, কফি বা কোকো রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। আযুর্ধ্বেদ- 
মতে ছাগ ছুগ্ধ এই রোগে বিশেষ উপকারী । 

রোগীর পরিপাক যন্ত্রের অবস্থা বুঝিয়া পথ্যের ব্যবস্থ/ করিতে 

হইবে। 
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সমস্ত খাস্থ যাহাতে মুখরোচক হয়ঃ তাহার ব্যবস্থা করিবে। 

রোগীর যত অধিক ক্ষুধা হইবে এবং খাগ্ভ পরিপাক করিবার 

ক্ষমতা জন্মিবেঃ ততই তাহার রোগের উপশম হুইবে, শরীরের 

ভার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং হূর্বলতা কমিয়া যাইবে । যাহাতে 
রোগী মাখনজাতীয় খাগ্থ (80 ) অধিক পরিমাণে খাইতে ও 
পরিপাক করিতে সক্ষম হয়ঃ তদ্িষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। 
ছধ,ঃ ঘি, মাখন প্রসূতি পদার্থ এই রোগের উৎকষ্ট পথ্য । এই 

রোগে কড.লিভার অয়েল্ 'উষধরূপে ব্যবহৃত হয়; ইহা! মাথন- 
জাতীয় পদার্থ, সুতরাং ইহ! গঁষধ ও পথ্য উভয়েরই কার্য্য করিয়! 

থাকে। প্রয়োজন মত হুগ্ধের সিত গ্লাস্মন্। সানাটোজেন্ঃ 

সোষাটেজ্ প্রভৃতি সারবান্ খাগ্থ মিশ্রিত করিয়া দিবে । রোগী 
দুর্বল হইয়। পড়িলে মাংসের স্ুরুয়ার ব্যবস্থা করিবে। 

অর্শ (71155 )। 

এই রোগে মলদ্বারের বহির্ভাগে বা অভ্যন্তরে গুটিকার ন্যায় 
“বলি” হয়। কাহারে দাস্তের সময় অতিশয় রক্তম্রাব হুয়া 

থাকে; কাহারো বা রক্তআ(ৰ হয় না! কিন্তু “বলি” স্ফীত হইয়া 
বিষম যন্ত্রণাদায়ক হয়। অনেক সময়ে মলঘ্বারের পার্থদেশ 

চিরিয়! যাইয়। ([775901৩ ) দান্তের পরে অসহা যাতনা! উৎপাদন 



৩৬৮ থাস্ত । 

করে; কখন কখন শোষ জন্মিয়া ভগন্দর রোগ ( 15019 ] 

উৎপন্ন হয়। 

পথ্য-প্রকরণ ।-_যাহাতে দাস্ত নরম ও খোলস হয়ঃ তাভার 

উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত । অর্শরোগে ডিম্ব বা মাংস ভক্ষণ 
সঙ্গত নহে, ইহাতে কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া রোগের যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়! 
মাখন, স্বৃত, তুগ্ধঃ দধি, ঘোল প্রভৃতি ্েহ্জাতীর পদার্থ এই 

রোগের পক্ষে বিশেষ হিতকারী । পাকা বেল, পাঁকা পেস, 

কিন্মিস্, মনাক্ক, পেস্ত।, বাদাম, আপেল শ্রভূতি ফল উপণন্ত 

পরিমাণে ভক্ষণ করিলে দাস্ত নরম গ খোলস! হয়। পুত্রাতন 

চাঁউিলের নরম ভাত, ছোট মাছ; মুগ বা কলাষের দালের যুব, 

টাটুক৷ শাঁকসবজী ও তরকারী (বিশেষতঃ কাচা পেঁপে, ভাল ওল ও 

মানকচু) এই রোগে স্ুপথ্য। টিনি অপেক্ষা গুড় ও মধু এই 
রোগেঁডউপকারী। তিল ভিজাইয়া মিছরী ও মাখনের সহিত দ্রুই 

বেল! ভক্ষণ করিলে দাস্তের পঙ্ছে স্থুবিধ! হয়। প্রাতে ও শয়নের 

পূর্ব্বে অত্যুষ্ জল চ।মচ দিয়া! অল্পে অল্পে পান করিলে উপকারের 
সম্ভ।বন!। মোচা; কাচাকল!? নুতন আলু প্রভৃতি ভরক।রী 

ব্যবহার না করাই ভাল। চা, কি প্রভৃতি পানীয় পরিতাজা। 



(১) 

কতিপয় পথ্য-প্রস্তত-প্রকরণ । ৯ 

রোগীর পথ্য প্রস্ততকরণ সম্বন্ধে যেরূপ সাবধানতা, সেইরূপ 

অভিজ্ঞতার প্রয়েজন । অধিকাংশ রোগে পরিপাকশক্তি অতিশয় 

দুর্বল হয়, স্থৃতরং*পথ্য যাহাতে লঘু ও সহজপরিপাচ্য হয়, 
তদিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য বাঁখা উচিত । একই পদার্থ প্রস্তত-করণ- 

প্রণালীভেদে স্থপাচ্য ও ছস্পচ্য হইয়! থাকে ॥ দুগ্ধ, ডিম্ব, মব্ন্ত 

মাংস, চাঁল, দাল, ময়দা, সুঙ্জি প্রভৃতি আহাধ্য পদার্থসমূহ 
আমাদিগের শুন্থ অবস্থার খাছ্য কিন্ত প্রস্বভকরণ- -প্রণালীভেদে 
ইহারাই পুনশ্চ বিবিধ রোগে উংরু্ পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া! 

থকে! 

অনেক স্থলে এই সকল পথ্য আমাদিগের গৃহে ষে প্রণালীতে 

সচরাচর প্রস্তত হইয়| থাকে, তাহা বিজ্ঞানসম্মত নহে । সুতরাং 

এব্ধূপ পথ্যের ব্যবহারে উপকার না হইয়া প্রায়ই অপকণ 

সাধিত হয়। স্তনহ্দ্ধের অভাবে শিশুসস্ত।নকে যে সকল থান 

প্রদত্ত হইয়। থাঁকে, তাহার প্রায় ছুম্পাচ্য অথবা বথোচিত পুষ্টিকর 

নহে। অনেক স্থলে প্রস্কতকরণ-দোষে পণ্য রোগীর মুখরোচক 

না হইয়া অরুচির কারণ হইয়া উঠে। অনেক সময়ে পথ্য “এক 

২৪ 



৭ থানছি । 

ঘেয়ে” রকমের হয় বলিয়া! পথ্যের নাম শুনিলে রোগী বিরক্ত ও 

ভীত হয় এবং সাঁধামত আহার গ্রহণে বিরত থাকে । খাগ্ছে 

রুচি জন্মিলে শীত্ব আরোগ্যলাভ করা দূরে থাঁফুকঃ অনেকস্থলে 

রোগীর জীবন সঙ্কটাপর হুইপ পড়ে। স্ৃতরাং রোগশাস্তির জন্ত 
খধধ এবং শুঙ্রবা যেরূপ প্রয়োজনীয়, স্ুপথ্যের ব্যবস্থাও 

সেইরূপ আবশ্তক । যে সকল পদার্থ সচরাচর রোগীর পথ্যরূপে 

বাবহৃত হয়, প্রণালীভেদে তাহাদিগকে এনপ ভাবে প্রস্তত 

কর! বাইতে পারে যে সেগুলি ষে শুদ্ধ মুখরোচক হয় তাহা নহে, 

রোগী সেগুলিকে নূতন রকমের খাগ্ভ মনে করিয়! ইচ্ছা পুর্ব্বক 

গ্রহণ করিয়া থাকে । আমাদের গুহে রমণীদিগের দ্বারা অথব! 

ঠাহাদের আদেশে পাচকপাঁচিকাকর্তক রোগীর পথ্য প্রস্তুত হইয় 

গাকে। তীহাদিগের অবগতির জন্য শিশু-খাগ্ভ ওবং নিত্য-ব্যবহার্য্য 

কনকগুলি রোগীর পথ্য যাহাতে যথানিয়মে প্রস্থত হয়, তদ্বিষয়ে 

কম্বেকটী উপদেশ এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। 

খাগ্ত-সাঁমগ্রী মাপিবার জন্ত এই প্রবন্ধে যে চামচের কথা 
বলা হইয়াছে, তাহা! “চায়ের চামচ” (68-9])001) ) বুঝিতে 

হইবে । 



পথ্য-প্রস্তত-্প্রকরণ । ৩৭১ 

কৃত্রিম স্তনহুদ্ধ | 

জন্মিবার পর ৭1৮মাস পর্যন্ত স্তনহুপ্ধই শিশুর পক্ষে প্রশস্ত 
খগ্ভ | ১২ মাসের শিশুকে ২ ঘণ্ট| এনং তদধিক বয়স্ক শিশুকে 

৩ ঘণ্টা অন্তর স্তন পান করিতে দেওয়া উচিত। মাতৃবিয়োগ 

অথব! জননীর রোগ ব! শারীরিক দর্ধবলতা নিবন্ধন শুনহুগ্ধের 

অভাব বা শ্বক্সতা ঘটলে গো-ছুপ্ধ অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত 

এলেন্বেরি ফুড. প্রতি বিলাতী খাগ্ শিশুর জন্ত খাস্রূপে 
ব্যব্গত হইয়! থাকে । বল! বাহুল্য যে কোন প্রকার কৃত্রিম 

শিশু-খাছই স্তনহুদ্ধের স্ায় পুষ্টিকর নহে এবং খাটি গো-ছুগ্ধ শিশুর 

'আমাশয়ে সহজে পরিপাক প্রণ্ত হয় না। তবে গো-ছুপ্ধ হইতে 

নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসারে স্তনহ্দ্ধের অনুরূপ সহজ-পরিপাচ্য 

শিশুথাগ্ভ প্রস্তুত করা যাইতে পারে | ইংরাঁজীতে এইরূপ 
তগ্চকে [00015901001 কহে। 

স্তনে ছুপ্ধের স্বল্পতা হইলে, শিশুকে স্তন পান করাইবার আধ 

ঘণ্টা পূর্ব্বে ১ পোয়া উষ্ণ হুগ্ধ জননী স্বয়ং পান করিলে স্তনে 

অধিক ছুগ্ধ সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। 
১। আধসের কীচা ছুধের মাটা ( 0162 ) তুলিয়৷ লইয়! 

& ছধকে ছুই ভাগ করিবে !অর্ধেকাংশ ঈষহ্ষ করিয়! উহাতে অল্প 

পরিমাণ রেণেট ( £২60116$ ) যোগ করিলে উহার ছানা কাটিয়া 

ধাইবে। ডাক্তারখানায় রেণেট (39708618 :8967806 ০0£ 



৩৭২ ্ খ্য । 

[২9109 ) কিনিতে পাওয়া ষায়। রেণেটের অভাঁবে উষ্ণ ছুগ্ধে 

অল্প পরিমাণ পাতি বা কাগজি লেবুর রস ঘোঁগ করিয়া, হাকিয়া, 

ছুই চামচ চুণের জল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া; 'ী “ছানার 
জল” পৃথক করিয়া রাখিবে । অতঃপর অপরাদ্ধভাগ ( মাটা 

তোল! ) ছুধের সাহতত সমস্ত ছানার জল মিশাইয়। পুর্বে যে মাঁট। 

পৃধক করিয়। রাখা হইয়াছে তাহ) এবং ২ চামচ হুগ্ধ-শর্কর। 

( তদভাঁবে মিছরি ব। চিনি) উভাতে বোগ করিয়! ফুটাইয়1! লইলেই 

উহা! স্তনতপ্ধের অনুরূপ হইবে। ূ 
খুটি কাচা গো-চ্প্ধ একটী ল্বমান পাত্রে (সরু লম্বা কাঁচের 

গেলাসে ) শীতল স্থানে ২৩ ঘণ্টাকাল স্থিরভাবে বাখিয়! দিলে 

উহার উপরিভাগে যে ঘন ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ পদার্থ ভাদিতে থাকে, 

তাহাকেই মাট। (01981 ) কহে; ছোট চামচ ছারা সাবণানে 

মাট। উঠাইয়। উহাকে পৃথক পাত্রে রাখিতে হইবে। 

অন্ত উপায়েও ছুধ হইতে মাটা পৃথক করা যাইতে পারে। 

দুপ্ধকে সামান্ত উত্তাপে ২ ঘণ্টাকাল কোন পাত্রে বসাইয়! রাখিলে 

মাটা উপরে ক্রমশঃ জমিতে থাকিবে । পরে উহাকে চামচ দ্বার 

তুলিয়! পৃথক্ পাত্রে রাখিতে হইবে । মাট! তুলিতে হইলে দুধকে 
কোন মতে কফুটাইবে না | 

সেটটি ফিউগাল্ মেসিন্ (00700110821 1))20)105 ) নামক 

এক প্রকার যন্ত্র কিনিতে পাওয়৷ বায়। হুধ একটা লহ্বমান 

পাত্রে রাখিয়া এ পাত্র এই যন্ত্রের মধ্যে বসাইতে হইবে 



পথ্য-প্রস্তত-প্র করণ । ৩ই৩ 

'এবং বন্বটী হাতল দ্বার! ঘুরাইলে অতি অল্পকাঁলের মধ্যে 
(১০১৫ মিনিট) মাটা পুথক্ হইয়া ছুধের উপরে ভাসিয়া 

উঠিবে। এই যন্ত্র সাহায্যে সহজে ছুধ হইতে মাঁট৷ পৃথক 

করিতে পারা যায়। ঘে।লমউনি অথবা মাটা তুলিবার বোতল 

(00077106019 ) দ্বারাও এই কার্য সহজে সম্পন্ন হইতে 

পাঁরে। ছুধ বরফে বসাইয়া শীতল করিরা লইলে মাঁট শীত 

পৃথক হইরা পড়ে । 

২। যদি উপরৌক্ত উপায়ে কৃত্রিম ্তনহুপ্ধ প্রস্তুত করিবার 

অন্ুবিণ। হয়, তাহা! হইলে গো-ছুপ্ধের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ জল 

৪ চিনি (হুপ্ধ-শর্করা হইলে ভাল হয়, তদভাঁবে চিনি বা মিছরি ) 

যোগ করিয়া উন্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে উহ! শিশুদিগের জন্ত স্তন- 

চদ্ধের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে । ১২ মাসের শিশুর জন্য 

১ ভাগ খাট গরুর হধে ২ ভাগ জল এবং তদপেক্ষা অধিকবয়নব 
শিশুর পক্ষে ২ ভাগ ছধের সহিত ১ ভাগ অথবা সমপরিমাণে অল 

মিশ্রিত করা উচিত । শিশুর বয়স ৬ মাসের অধিক হইলে ৩ ভাগ 

ভপ্ধের সহিত ১ ভাগ জল মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে । আধসের 

জল-মিশ্রিত হপ্ধে ২ চামচ চিনি মিশ্রিত করিতে হইবে । 

শিশুর দক্তোদগম হইলে ছুধের সভিত বালি, সাগু, এরারুট্, 

পাঁউরুটা ব৷ অন্নের মণ্ড; শ্িনি বা মিছরির সহিত মিশ্রিত করিয়া 

দেওয়া উচিত। দস্তোদগমের পুর্বে এই সকল খাত শিশু পরিপাক 

করিতে পারে না, সুতরাং ৭1৮ মাস পধ্যস্ত শ্বেতসারঘটিত 



৩৭৪8 খাস । 

পদার্থ শিশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে] এরূপ 

খাদ্যের ব্যবহারে শিশু রুশ ও হূর্বল হইয়া পড়ে । 

ইতরপ্রাণীর ছুপ্ধের মধ্যে গর্দভীর হুপ্ধের সহিত স্তনহ্গ্ধের 

উপকরণগত সাদৃশ্ত আছে । তবে গর্দভীর ছুধে মাখনের পরিমাণ 
কম থাকে, এই জন্ত ইহা স্তনদুদ্ধ অপেক্ষা কম পুষ্টিকর, কিন্থ 

স্তনহুষ্ধের ন্যাঁয় ইহা সহজ পরিপাচ্য। গাধার ছুধের প্রতি 

ছটাকে সিকি চাঁমচ মাটা মিশাইয়। ফুটাইয়! ক উহ্থা স্তনদুপ্ধের 
অনুরূপ হইয়া থাকে । 

'এলেন্বেরির ফুড (115009015+5 [00৫ )1 

ইহা একটা বিলাতী শিশু-খাদ্য। যে সকল শিশু স্তনহগ্ধ 
পায় না অথবা গো-ছ্প্ধ পরিপাক করিতে পারে না, তাহাদিগের 
পক্ষে ইহ! একটা প্রশস্ত পথ্য । 

শিশুর বয়মভেদে তিন প্রকারের ““ফুড* ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 

তিন মাসের অনধিক বয়সের শিশুর জন্ত ১নং “ফুড” তদপেক্গা 

অধিক বয়ঙ্ক শিশুর জন্য ২নং “ফুড” এবং বালক বা অধিক বয়স্ক 
্র্বল রোগীর জন্য ওনং “মপ্টেড, (119100. ) ফুড.৮, ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে। 
২ চামচ ১নং “ফুড.» প্রথমতঃ আঁধ'ছটাক শীতল জলের সহিত 

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পরে উহাতে ১ ছটাক উষ্ণজল 
যোগ করিয়া আলোড়ন করিলেই ১নং শিশু-খাদ্য প্রস্তুত হয় । 



শৃথ)-প্রস্তত প্রকরণ । ৩৭৫ 

২নং “ফুড” পুর্বোক্ত উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে, কেবল 

অধিক পরিমাণ “ফুড” লইব।র আবশ্যক হয ৷ 

৩নং £মণ্টেড. ফুড.» প্রস্তত করিতে হইলে ৪ চাঁমচ “ফুড ” 

লইয়া অল্প পরিমাণ শীতল জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে 

ত্ইবে। পরে উহাতে ১ পোয়া জলমিশ্রিত ছগ্ধ ( সমভাগ হুধ 

ও জল ) ফূটাইয়া অল্পে অল্পে যোগ করিবে এবং ২ চামচ চিনি 
উহার সহিত মিশ্রিত করিয়। উত্তমন্ধপে আলোড়ন করিবে । 

হলিকা, মণ্টেড. মিক্ক. ( চ70111015 1191150 11110: )। 

ইহাঁও একটা বিলার্তী সুপরিপাচ্য পুষ্টিকর থাছ্য । যখন দুগ্ধ 
পরিপাঁক হয় না অথবা অন্ত কোন কারণে হুপ্ধের ব্যবহার নিষিদ্ধ? 

তখন ইহার দ্বার! দুগ্ধ সেবনের উপকার লাভ করা যায়।» ইহ! 
সহজেই প্রস্তত কর! ধার । £মণ্টেড, মিক্কের” গুড়া বথ। পরিমাণ 

ফুটন্ত জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়! লইলেই এই খাদ্য 
প্রস্তত হয়। রোগীর বয়স ও পরিপাকশক্তি অনুসারে “"মল্টেড, 
মিন্কের” পরিমাণ কম বেশী লওয়। হইয়া! থাকে ॥ 

মেলিন্স, ফুড. 7161111))3 7০০৫ )। 

২ চামচ “মেলিন্স, ফুড” প্রথমতঃ আধ পৌঁয়া শীতল জলের 

(জল ফুটাইয়৷ শীতল করা) সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া 



৩৭৬ থাদ্য। 

পরে উহাতে ১ পোয়। উক্ত হুগ্ধ অল্পে অল্পে যোগ করিয়। 

ন[ড়িতে থকিবে । শীতল হইলে শিশুকে খাইতে দিবে । 

বেঙীর্তফুড. ( 130772975 [70০0৫ )। 

চিকিৎসকেরা নানারোগে *বেঞ্জাস্ট ফুডের” ব্যবস্থা করিয়া 

থাকেন। স্থতরাঁং ইহ। কি প্রকারে প্রস্বন্ন করিতে হয়) তাহা 

জানিয়! রাখা উচিত । 

৪ চামচ «বেঞ্জাস্”ফুড়” ২ ছটাক পরিমাণ কাঁচা দুধের সহিত 

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়। উহ্বাতে আধসের ফুটন্ত দুধ অল্পে অল্পে 

যোগ করিয়! ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে । পরে উহাকে আগুনের 

নিকট হইতে ১৫ মিনিট কাল সরাইয়া লাখিয়া পরে কড়ায় 

চড়াঁইয়! ফুটায়! লইবে এবং শীতল হইলে রে।গীকে সেবন করিতে 
দিবে। 

শিশুদিগের জন্য বেঞ্জাস্+ফুভ, প্রস্তত করিতে হইলে খাটি হুধের 

পরিবর্তে জলমিশ্রিত ছুপ্ধ ( রপরিনাগ ছুধ ও জল অথবা প্রয়োজন 

হইলে তদ্পেক্ষা অধিক পরিমাণ জল ) ব্যবহার করিতে হইবে। 

দুধের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে শুদ্ধ জলের সহিত উপরোক্ত উপায়ে 

এই খাগ্ঠ প্রস্তুত করা হয় । 

£বেঞ্জান্”ফুড” একবার প্রস্তত করিয়া শীতল স্থানে রাখিয়া! 
দিলে উহ! শী্র বিকৃত হইয়] যায় না। 

সরা 



পথ্য-প্রস্তত-প্র করণ । ৩৭৭ 

পেপ্টোনাইজভ. মিক্ক, (727:001580 11111 )। 

দুপ্ধ পরিপাঁক না হইলে উভাকে “পেপ্টোনাইজ্ড৬ করিয়া 
দিলে উহা সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয় । ইহার ভন্ত ফেয়ারচাইল্ডের 

পেপ্টোনাইজিং পাউডার্ (17210101075 [১5170213116 00আ- 

0০7) ব্যবহৃত হইয় থাকে । 

শিশুর জন্য এইরূপ তপ্ধ প্রস্তুত করিতে হইলে একটা তিন 

পৌঁয়া বোলে ১ পোঁয়া শীতল জল রাখিয়া উহাতে ১টী নলের 
মধ্যে যতখানি ফেল়্ারচাইল্ডের পেস্টোনাইঙ্জিং পাউডার থাকে, 

তাহ! ঢালিয়া দিয়! উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে । পরে উহাতে 

১ পোয়া কাচা ছধ যোগ করিয়া পুনরায় বোতলটী উত্তমরূপে 

নড়িতে থাকিবে । পরে, হাঁতে সহ্ হয় এরূপ গরম জল, একটী 

আঁয়তমুখ পাত্রে রাখিয়া, এ বোঁশুলটী ২* মিনিট উহার মধ্যে 
ডুবাইয়া রাখিলে এই পথ্য প্রস্তুত হইবে। প্রস্কত হইবার পর 

বোতলটা শীতল জলে ( বরফের মধো রাঁখিলে ভাল হয় ) বসাইয়। 
রাঁখিলে উহ! অনেকক্ষণ অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে । সেবন 

করিবার সময় ইহার সহিত যথা] পরিমাণ মিছরি বা চিনি মিশ্রিত 

করিয়া দিবে । 

যে সকল রোগী হুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না. তাহাদের 

পক্ষে উপরোক্ত উপায়ে প্রস্তত ছ্ধের ব্যবহার প্রশস্ত। তবে 

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য ছপ্ধের সহিত জল মিশাইবার আবশ্টক করে 



৩৭৮ খাস । 

না। ১টীনলের মধ্যে যতটুকু পেপ্টোনাইজিং পাউডার্ থাকে, 
তাহা ১ চামচ শীতল জলে গুলিয়া একটী আয়তমুখ বোতলের 
মধ্যে আড়াই পোয়৷ কাচা দুধের সহিত উহা! উত্তমরূপে মিশ্রিত 

করিবে এবং বোৌতলটা ২* মিনিট. উষ্ণ জলে বসাইয়া মাঝে 

মাঝে নাড়িয় দিলেই স্ুপরিপাচ্য হুগ্ধ প্রস্তত হইবে। 

প্লাজ মন্ এরারুট. (1১199770 410৬100 )। 

ইহা ছুর্বল রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য | ৪ চামচ প্লাজ্মন্ 
এরারুট. অল্প পরিমাণ শীতল জলে গুলিয়া আঠাল হইলে উহার 
সহিত ৩ ছটাক গরম জল যোগ করিয়া পাকপাত্রে চড়াইয়' 

ক্রমাগত নাড়িতে হইবে (যাহাতে ডেল! ন! বাধে বা তল। 

না ধরে)। অল্পক্ষণ পরে উহাকে নামাইয়া শীতল হইলে 

যথা পরিমাণ চিনি বা মিছরি যোগ করিয়া রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে। ৃ 

যদি রোগীর ছুদ্ধ সহ হয়, তাহা হুইলে গরম জলের পরিবর্তে 

গরম জলমিশ্রিত ছুপ্ধ (সমপরিমাণ) ব্যবহার কর! যাইতে পারে । 

সাণ্ড (588০ )। 

সাগুদান। বলিয়া! থে পদার্থ সচরাচর বাজারে বিক্রীত ভয়ঃ 

তা প্রকৃত সাগুদানা নহে? কাসাঁভা নানক অন্ত প্রকার শ্বেত- 

সার জাতীয় পদার্থ। সাগুদানা সাগুবুক্ষের মজ্জা হইতে উৎপন্ন 



পথ-প্রস্তত-প্রকরণ । ৩৭৯ 

হয়; কাসাঁভ। একজাতীয় গুন্সের শিকড় হইতে প্রস্তুত হইয়া 

থাকে । ইহা! সাগুদানার স্তাঁয় সুপাচ্য নভে । ক্রস্ ব্লাকৃওয়েলের 

সাগুদানাই সর্বাপেক্ষা উৎকষ্ট। 
সাগ্ুড প্রস্তত করিতে হুইলে ২ চামচ সাগুদাঁনা অল্প পরিমাণ 

শীতল জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়। লইবে। পরে আধসের 

শীতল জলে উহা! ১ ঘণ্টাকাঁল ভিজাইয়া রাখিবে। এক্ষণে 

উহাকে পাক-পাত্রে চড়াইয়া মুছ জাল দিয়! হাতা বা চামচ 
দ্বারা ক্রমাগত নাড়তে থাঁকিবে-_যাহাঁতে তল! না ধরিয়া যাঁয়। 

বখন দেখিবে যে দাঁনাগুলি প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিক্সাছে এবং 

জল অদ্ধেক কমিয়! গিয়াছে, তখন উহাতে ২ চাঁমচ চিনি 

বা মিছরির গুঁড়া উত্তমরূপে মিশাইয়। নামাইবে । 

জলসাগুর ব্যবস্থা হইলে উহার সহিত কয়েক ফোট৷ লেবুর 
রস ও মিছরি বা! সামান্য পরিমাঁণ লবণ মিশাইয়া রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে । ছুধসাঁগড দিতে হইলে উহার সহিত লেবুর রস না৷ 

মিশাইয়।! আধপোয়। (চিকিৎসকের আদেশ মত ইহা অপেক্ষা 
অল্প বা অধিক পরিমাণ ) উষ্ণ ছুপ্ধ যোগ করিয়া এবং অন্ন 

পরিমাণে এলাইচের গড়া মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে। 

রোগীর পরিপাঁকশক্তি ছূর্বল বলিয়! সাঁগুর সহিত ছুধ ন' 

ফুটানই উচিত, কারণ হুধ খন হইয়া গেলে হুধসাগু ছুম্প।চ্য হইবার 
সম্ভাবনা । তবে রোগী যখন ক্রমশঃ সবল হইতে থাকিবে তখন 

সাগুর সহিত ছুধ ও কিঞ্চিৎ কিস্মি্ যৌগ করিয়া! ফুটাইয়া 



৩৮৬ থাছ্। 

পায়েসের ন্যায় একটু ঘন করিয়া দিলে উহ1 রোগীর মুখরোচক 
ও বলকারক হইয়া থাঁকে । 

নিষ়লিখিত প্রশালীতে জলপাগু প্রস্ততি করিলে উহা! রোগীর 

মুখরোচক হইয়া থাকে । জলসা প্রস্তুত করিবার সময় উহার 

সহিত চিনি ও অল্প পরিমাণ চীন] ঘাঁস” (01079, £1899 ) 

মিশ্রিত কবিয়। কুটাইয়া নামইবাঁর পর উহার সহিত অল্প লেবুর 
রস ও গোলাপঙ্ল যোগ করিয়া চীনামাটি বা এনামেলের 

রেকাবে ঢালিয়া1 দিবে ; শীতল হইলে উহা বরূফির ন্যায় জমিয়া 

বাবে । পরে উহাকে ছুরী দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিয়! 
থাইতে দিলে রোগী ইচ্জা পূর্বক উহা! গ্রহণ করিয়। থাকে। 

জল-বালি ও আল-এরারুটু ঠিক এই প্রণালীতে বরূফির 
্যায় প্রস্তত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছুধ-সাগু, 

ভ্রধ-বালি এবং ছুধ-এরারুটু “চীন1ঘাঁসের' সহিত ফুটাইয়! 
লইলে শীতলাবস্থায় বর্ফির মত জমিয়া বায়) ইহ! রুচিকর ও 
সুপরিপাঁচ্য পথ্য । 

চীনাঘাস একটী উদ্ভিজ্জ পদার্থ; সুতরাং ইহা ব্যবহার 
করিতে কাহারও আপত্তি হইবার সম্ভাবন। নাই। 

বালি ( 82195 )। 

রবিন্সনের বালি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ। আজকাল 
বাঁজারে দেশী বাপি বিক্রীত হইতেছে ? ইহার রং কিঞ্চিৎ ময়ল!, 



পথ্য-প্রস্তত-প্রকরণ । ৩৮১ 

কিন্তু ইহাতে যদি ভেজাল না থাকে; তাঁহা হইলে ইহা! বিলাতী 
বালির পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। 

২ চামচ বলির গু'ড়। অল্প পরিমাণ শীতল জলের সহিত 

ভমরূপে মিশাইয়া পরে উহাতে আধসের উঞ্ণ জল অল্পে অল্পে 

যোগ করিয়। নাড়িতে থাকিবে-_যেন ডেল! না বাধিয়! যায়। 

পরে উহা পাক-পাত্রে চড়াইয়া উহার সহিত ২ ঢামচ চিনি যোগ 

করিয়| ফুট।ইবে এবং ফুর্টিবার সময় ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে, 

বাহ।তে তল! ন। ধরিয়। যায়। জল অদ্ধেক কমিয়! গেলে উহা 

নামাইয়। লইবে এবং শীতল হইলে লেবুর রস অথব! ছুগ্ধ মিশ্রিত 

করিয়। খাইতে দিবে । 

পাল্* বালি (1১6911 0১21]95 )। 

অল্প পরিমাণ ফুটন্ত জলে আধ ছটাক পাল্” বা।ল পাচ মিনিট 

ফেলিয়া বাখিবে। পরে উহা! এ জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়। 

আধ সের শীতল জলের সহিন্ধ উহাকে পরিষ্কৃত পাক-পাত্রে মৃছু 

তাপে কুটাইতে থাকিবে । বখন দেখিবে যে জল প্রায় অদ্ধেক 

কমিয়। গিয়াছেঃ তখন উহ। নামাইয়া পরিষ্কীত বন্ত্রথণ্ডে ছাকিয়। 

লইবে। পরে উহার সহিত লেবুর রন ও লবণ সংযোগ করিয়া 

প্রোগীকে পান করিতে দিবে। বে।গীর ইচ্ছামত ছুদ্ধ ও মিছরি 

ধেগ করিয়া ইহা পান করিতে দিতে পার! যায়। পাঁল্্“বালির 

কাথ পান করিলে প্রত্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ঃ এজন্ত চিকিৎ- 



৩৮২ খাছ । 

সকেরা পাতরী রেগে ইহার বাবস্থ। করিয়া থাকেন । লেবুর 
রসের সহিত ব্যবহৃত হইলে এই ক্রিয়! ভালরূপে প্রকাশ পায় । 

এরারুট. ( &770আ০01 )। 

নানাজাতীয় এরারুট. বাজারে বিক্রীত হইয়! থাকে, তন্মধ্যে 

স্পীডের (5089 ) মারাণ্ট।জাতীয় এরারটই সর্বোৎকৃষ্ট । 
এরারুটের সহিত নানাবিধ সুলভ শ্বেত-সার-জাতীয় পদার্থ ভেজাল 

দেয় হইয়া থাকে; এরূপ এরারুট, শিশু বা রোগীর পথ্যরূপে 
ব্যবহৃত হইলে অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। এদেশে অধুনা! উৎকৃষ্ট 
এরারুট, প্রস্তুত হইতেছে। বাজারে শঠির পালে এরারুট, 

বলিগ্ন! সচরাচর বিক্রীত হইয়! থাকে । যদ্দি ইহা ভেজাল না 

হয়, তাহা হইলে এরারুটের পরিবর্তে ইহার ব্যবহারে কোন 

ক্ষত্তি হয় না । 

৩ চামচ এরারুট. অল্প পরিমাণ শীতল জলের সহিত উত্তম- 

কাপে সংমিশ্রিত করিবে । পরে উহাতে অর্ধসের ফুটন্ত জল 

অল্পে অল্পে ঢালিয়। চামচ দ্বার ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে, 

যাহাতে কোন মতে ডেল না বাধিয়! যায়। যখন দেখিবে যে 

এরাকুটের শাদা রং চলিয়। গিয়াছে এবং একটী অনতিম্বচ্ছ 
ঈষৎ নীলাভ তরল দ্রাবণ প্রস্তত হইয়াছে, তখন উহাতে আধ 
ছটাক চিনি বা মিছরি যোগ করিয়া ২৩ মিনিট কাল মৃছু 

তাঁপে ফুটাইয়া লইবে। পরে উহার সনিত লেবুর রস বা 



পথ্য-প্রস্তত-প্রকরণ।। ৩৮৩ 

উষ্ণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে রোগীকে পান করিতে 

দিবে। 

এরাকুট. পুডিং (47701001 1১100106 )। 

আধ ছটাক কাচা ছধের সহিত ২ চামচ এরাঁরুট উত্তমরূপে 
মিশ্রিত করিবে। পরে১ পোয়া ফুটন্ত হুপ্ধ উহার সহিত অল্মে 

অল্পে মিশ্রিত করিয়া উপবুক্ত পাক-পাত্রে চড়াইয় ক্লমাগত নাঁড়িতে 

থাকিবে! উহা ফুটিতত থাকিলে উহার সহিত বড় চাঁমচের এক 

চামচ চিনি মিশ।ইয়া! অল্পক্ষণ ফুটাইয়া উনান হইতে নামাইয়! 

রাখিবে। ইতিমধ্যে একটা ডিম ভাঙ্গিয়া উহার পীতাঁংশ ও 

শ্বেভাংশ পৃথক পাত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে ফেটাইয়া €ইবে। 

দ্রধ-এরারুট, শীতল হইলে উহার সহিত প্রথমতঃ ডিম্বের পীতাংশ 

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে ; পরে শ্বেভাংশ উগাতে যোগ করিয়। 

এবং কিঞ্চিৎ কিস্মিস্ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া: এলুমিনিয়ম্ 
বা এনামেলের মুখঢাকা ডিসে রাখিয়া! ( অথবা একখানি থাঁল 

ডিসের সুখে চাঁপা দিক!) উহ্ধাকে কাঠের কয়লার আগুনের উপর 

বদাইয়া দিবে এবং ডিসের ঢাকার উপর গন্গনে কয়ল। চাঁপাইয়। 
দিয়া ১* মিনিট কাল এ্র ভাবে রাথিয়া! দিবে। পরে আগুন 

ত নামাইয়। শীতল হইলে উহা বরৃফির আকারে কাটিয়া 

রোগীকে খাইতে দিবে । 

রোগীর পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পাইলে এরারুটের পরিবর্তে 



৩৮৪ খা। 

পঁিরুটির শশাস পুডিং প্রস্থত করিবার জন্ঠ ব্যবহার করা যাইতে 

পারে। 

খই-মণ্ড | 

ভ্ই মুঠা সগ্ধ ভাঁজা খই ১ পোয়া গরম জলে ১৫ মিনিট 
কাল ফেলিয়! রাঁখিবে। পরে উহাকে আগুনে চড়াইয়া৷ উত্তমরূপে 
ফুটাইয়া লইবে ; ফুটিবার সময় চামচ দিয়! ভ্রমাগত নাড়িতে 

থাকিবে । উনান হইতে নামাইবার পুর্ব ২ চীমচ চিনি উহাতে 

যৌগ করিবে । ঈষৎ শীতল হইলে পরিষ্কাত মে]ট। কাপড় দ্বার 

উত্তমরূপে নিংড়াউয়! লইলেই খই-মগ্ড প্রস্তুত হইবে। ইহার 

সহিত লেবুর পদ ও কিঞ্চিৎ লবণ অথব1 চিকিৎসকের আদেশ 
মত উপবুক্ত পরিমাণ উষ্ণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রে।গীকে খাইতে 

দিবে। 

চিড়ার মণ্ড। 

বড় চামণের ২ চাঁমচ চিড়া শীতল জলে উত্তমরূপে ধৌত 

করিয়া ১ পোয়া উষ্ণ জলে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। উন 
সম্পূর্ণ নরম হইলে উহার সহিত আধ পোয়। গরম জল মিশাইয়। 
৫ মিনিট. পাক-পাত্রে ফুটাইয়া লইবে। পরে ঈবহষ্ণ থাকিতে 

থাকিতে পরিক্কত মোটা কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া নিংড়াইয়া উহার 

মাড় বাহিব করিয়া লইবে। পরে উহার সহিত বথাপরিম।ণ 



পথ্য-প্রস্তত-প্রকরণ । ৩৮৫ 

ছুধ ও চিনি অথবা লেবুর রদ ও লবণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে 

খাইতে দিবে । 

ভাতের মণ্ড। 

১ ছটাঁক ২।৩ বৎসরের পুরাতন দাদর্থানি চাউল শীতল জলে 

উত্তমরূপে ধৌত করিয়া! আধসের জলে মৃছ্ব তাপে ফুটাইবে এবং 

মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দ্রিবেঃ যাহাতে তলা না ধরিয়া যায়। যখন 
দেখিবে যে, জল বেশ কমিয়া গিয়াছে, " তখন উনান হইতে 

নামাইয়! উনানের পার্খশদেশে উষ্ণ স্থানে ১ ঘণ্টাকাল রাঁথিয়। দিবে । 

পরে ঈষদুষ্চ থাকিতে থাকিতে মোট! কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া 
ছাকিয়া মাড় বাহির করিয়া লইবে। ইহার সহিত উপযুক্ত 

পরিমীণ ছুধ ও চিনি অথবা মাছের ঝোল, লেবুর রস এ লবণ 
মিশাইকা! রোগীকে খাইতে দ্িবে। 

মানমও্ । 

ভাল মানকচুকে পাতলা চাকার আকারে কাটিয়া কয়েকদিন 
রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। পরে উহ! হামাঁমদিস্তায় উত্তমরূপে 

গুড়া করিয়া ুন্ম বস্ত্রথও “ঘারা ছাঁকিয়া লইবে। এই পালোর 

আধ ছটাক, ১ "ছটাক পুরাতন আতপ চাউলের সুস্ক চূর্ণের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া, অল্প পরিমাণ শীতল জলে ভিজাইয়! 

ত্€ 



৩৮৬ খাছ । 

রাখিবে। পরে ১২ সের জল-মিশ্রিত হুপ্ধ € সমপরিমাণ ) ও 

এক ছটাক চিনি উহ্থাতে যোগ করিয়া পাক-পাত্রে মুদ জালে 

ফুটাইবে । ফুটিবার সময় ক্রমাগত নাড়িতে হইবে বাহাঁতে তল 

ন1 ধরিয়া ষায়। পরে উহা যধোচিত গাঁড় হইলে নামাইয়! 
শতলাবস্থায় রোগীকে খাইতে দিবে! 

দুধ ও ওটু মিল্। 
ধড় চ(মচের ১ চামচ ওট্ মিল্ (কৌঁয়েকারের-_081:915 

(02-1069] ) ১ ছটাঁক শীতল জলে আধ ঘণ্ট। ভিজইয়। রাখিবে ! 

পরে উহার সহিত আধ সের গরম জল অল্পে অল্পে মিশ্রিত করিয়া 

পাকর্পাত্রে চড়াইয়! ফুটাইবে। ফুটিবার সময় উহাকে ক্রমাগত 

নাঁড়িতে থাঁকিবে, যাহাঁতে ডেল! না বাধিয়৷ বায় বা তলা ন৷ 

ধরিয়। যায়। যখন দেখিবে যে উহা জলের সহিত বেশ মিশিয়া 

ঘন হইয়া! আসিয়াছে, তখন উহাতে ২ পোয়া হধ, এক কাচ্চা 

চিনি এবং কিঞ্চিৎ কিস্মিন্ যোগ করিয়া পুনরায় অল্পে অল্পে 

ফুটাইবে এবং নামাইয্া শীতল হইলে সেবন করিতে দিবে। 
ছধ নিষেধ হইলে শুদ্ধ জল দিয়া ওটু মিল্ প্রস্তত করা যাইতে 

পারে। . 



পথ্য-্প্রস্তত-প্রকরণ। ৩৮৭ 

মুরগীর স্থরুয়া (০1)10010 0100) ) 

একটী ছোট মুরগীর ছাল চামড়া ও চর্বি ফেলিয়। দিয়া উহাকে 

। হাঁড় সমেত) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিবে । একটা মুখঢাকা 

সস্-প্যানের ( ০০৮৪190 99:008-81 ) মধ্যে ১ পোয়া শীতল 
লে ১ ঘণ্টা রাখিয়া কিঞ্চিৎ লবণ? ছে।ট এলাইচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, 
তেজপাতা এবং একটা পিয়াজের ফুচি উহার সহিত যোগ কর 

এবং পাত্রের মুখ বদ্ধ করিয়া অল্প আঁচে ২ ঘণ্টাকাল মৃছ্ু ভাবে 
কুটাইতে থাক ( অর্থবা একটা হাঁড়িতে জল ফুটিবে এবং উহার 

সুখের উপর ঢাক! সস্-প্যান্টী ৩ ঘণ্টাকাঁল বসাইয়া রাখিলেও 
চলিবে )। পরে উহাকে নামাইয়া শীতলাবস্থায় ছাকিয়া লেবুর 

রসের সহিত মিশিত করিয়া! রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

মাংসের সুকুয়। (16৪ 17010118) 

একপোয়া ছাগ বা মেবমাংস (হাড় বাদে) কুদ্রক্ষুদ্র খণ্ডে 

ভক্ত করিয়া ১২ পোয়া! শীতল জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পাত্রটী 
উনানের পাশে অল্প উত্তাপে ১ ঘণ্টাকাল বসাইয়! রাখ। পরে 

যথাপ্রয়োক্জন লবণ এবং কিঞ্চিৎ আস্ত ধনেঃ লবঙ্গ; তেজপাতা, 

ছোটএলাইচ, দারুচিনি, শিয়া ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া অল্প অাচে 
চড়াইয়! পাত্রের মুখ ঢাক দিয়া ২ ঘণ্টাকাঁল মৃছ ভাঁবে উহাকে 

দটিতে দিবে। উপরে যে চর্ব্বি ভাসিয়৷ উঠ্িবে, তাহা! বড় 



৩৮৮ থাস্ত | 

চামচ বা হাত! দ্বারা মধ্যে মধ্যে তুলিয়া ফেলিয়া! দিবে। পরে 

উহ্থাকে নামাইয়া ঈষৎ শীতল হইলে পরিষ্কত মোটা বস্ত্ে 
উত্তমরূপে নিংড়াইয়। লইবে। শীতল হইলে উহার উপর 
যে চর্ধ্বি ভাসিয়৷ উঠিবে, তাহা তুলিয়া! ফেলিবে। পরে উহা 
লেবুর রস সংষোগে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহার 
সহিত অন্নের বা খইয়ের মণ্ড অথব! বালি ঘন করিয়! অনায়াসে 
মিশ্রিত করিয়! দেওয়া যাইতে পারে। 

ডালের যূস্ বা মাংসের সুরুয়া ইক্মিক কুকারে সুন্দররূপে 
প্রপ্তত কর! বাইতে পারে । * 

ংসের পরিবর্তে মাগুর মাছ হইতে উপরোক্ত উপায়ে উৎকষ্ট 

সুরুয়া প্রস্তত করা যাইতে পারে। মাগুর মাছ কাটাসমেত 

সিদ্ধ করিয়া পরে কাটা পৃথক্ করিয়। লইবাঁর আবশ্তক হয়। 

মাংসের টী (11581-098 ) 

আধপোয়া ছাগ মাংদ হইতে চর্বি বাছিয়৷ ফেলিয়৷ দিবে। 

পরে উহাকে “কিম” করিয়া! উহার সহিত আধপোয় শীতল জল, 

কিঞ্িং আদা, ডালচিনি, ছোট এলাইচ, আস্ত ধনে, লবণ ও একটা 
পিয়াজের কুচি মিশ্রিত করিয়া ১৫ মিনিটকাঁল ঢাকিয়া রাঁথিবে। 
পরে মৃছ জালের উপর চড়াইয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে। 
জল যাহাতে ন। ফুটিয়। উঠে, এরূপ তাপের ব্যবস্থা করিবে। 



প্থ্য-প্রস্তত-প্রকরণ। ৩৮৯ 

মাংসের রং ষখন খুব ফেঁকাশে হইয়া আসিবেঃ তখন উহাকে 
নামাইয়া জলীয় অংশ সাবধানে অপর পাত্রে পৃথক করিয়া লইতে 
হুইবে এবং মাংসখগ্গুলি পরিষ্কৃত পুরু বস্ত্রথগ্ডের নধে) রাখিয়া 

নিংড়াইয়া, উভয় রস একত্রে মিশ্রিত করিয়!ঃ লেবুর রস সংযোগে 

রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। ছাঁগ মাংসের পরিবর্তে মেষ 

ৰা মুরগীর মাংস বাবহৃত হইতে পারে। যদি উপরে চর্ষি 

ভনসিয়! উঠে, চামচ দ্বারা তাহা! পৃথক করিয়া ফেলিয়া দিবে। ইহা 
একটা উত্তেজক পথা* এবং দূর্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত । 

এই পথ্যের জন্ত গো-মাংস ব্যবহৃত হইলে উহাকে বীফ. টা 
(7396668 ) কছে। 

কাচা মাংসের কাথ (2৬ 1962-]0106 ) 

কাচ। মাংদ হইতে রস বাহির করিবার জন্য নানাবিধ যন্ত্র 

ব্যবহৃত হুইয়। থাকে। এই সকল যন্ত্র সকল সময়ে পাইবার 

স্কবিধ! হয় না। কোনরূপ যন্ত্রের সাহাযা ব্যতীত আমরা নিম্ন- 

লিখিত প্রণালীতে কাচ মাংসের কাঁথ গৃহে প্রস্তত করিতে পারি । 
এক পোয়। ছাগ মাংসের “কিমা” প্রস্তত করিয়া! (মাংস 

খুঁড়িয়। অতিশয় ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত হইলে উহাকে “কিম!” কহে) 
একটী পরিষ্কত পাত্রে অল্প পরিমাণ শীতল জলে কিঞ্চিৎ লবণের 
সহিত শীতল স্থানে ২ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাতে 

ংসের অধিকাংশ মারভাগ বাহির হুইয়া জলে দ্রব হইয়া 



০১ খাছ । 

যাইবে । এক্ষণে উহাকে পরিষ্কৃত বস্ত্রথম্ডের মধ্যে রাখিয়া! উত্তম- 
রূপে নিংড়াইয়। লইলে উৎকৃষ্ট কাচা মাংসের ক্কাথ প্রস্তুত হইবে । 

উপরোক্ত উপায়ে সহজে গৃহে যে কোন প্রাণীর মাংস হইতে 

কাচা মাংসের ককাথ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার সহিত অল্প 

গরিমাণ লেবুর রদ ও গোঁলাবজল মিশ্রিত করিলে উহাতে কাচা 

ংসের আপত্তিকর গন্ধ থাকিবে না। ইহা! প্রস্তত করিক্না বরফের 

মধ্যে বসাইয়া রাখিলে অনেকক্ষণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে । 

প্রয়োজন হইলে প্রাতে ও অপরাহ্নে ইহা টাটকা প্রস্তুত করা 

কর্তব্য । 

মাংসের জগ. সুপ, (508-5900 )। 

এক পোয়৷ ছাগ মাংস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থণ্ডে বিতদ্ত করিয়! 

অল্প পরিমাণ দীরুচিনি, ছোট এলাইচ,১ লবঙ্গ ও গোলমরিচ; 

১টী পিয়াজ ও কয়েকখণ্ড তেজপাত। উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া 

একটা স্ু-প্যাচের মুখযৃক্ত কড়িকোটার পাত্রের মধ্যে স্কাপন 

ফরিবে।- একটা বড় ডেকৃচিতে জল চড়াইয়া! উহ যখন ফুটিতে 

থাঁকিবে তখন এ মুখবদ্ধ পাত্র তন্মধ্যে বসাইয়া ৪ ঘপ্টাকাল ফুটন্ত 

জলের মধ্যে রাখিবে। যদি স্তু-প্যাচের কড়িকোটা না পাওয়া বায়, 

ভাহ! হইলে কড়িকোটার মুখে টাক্না বসাইয়া ময়দার লেপ দ্বারা 

বন্ধ করিয়া! দিবে এবং একটা লোহার শিকের মধ্য ভাগে দড়ি 
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লাগাইয়া কড়িকোটার "গলায় বাধিয়। ডেকৃচির মধ্যে এরূপভাবে 

ঝুলাইয়া দিবে, ঘেন পাত্রের মুখটা জলের উপর জাগিয়া থাঁকে। 
এ্রন্ূপ হইলে জল ফটিবার সময় পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে 
না। পরে উহাকে নামাইয়া মোটা পরিষ্কৃত বন্ত্রখও দ্বারা উত্তমরূপে 

নিংভ়াইয়া লইবে। শীতল হইলে উপরে যে চর্ধ্বি ভাসিয়া' উঠিবে; 
তাহা। চামচ দ্বারা ফেলিয়! দিবে । এক্ষণে উহার সহিত অল্প 

পরিমাঁণ লেবুর.রস ও লবণ যোগ করিয়! রোগীকে খাইতে দিবে। 

ওগরা | 

সমভাগ পুরাতন দাদঘানি চাউল ও সোণামুগের দাল, 

কিঞিৎ ধনে, হলুদ ও জিরা এবং আদা-বাটার সহিত মিশ্রিত 
করিয়া পাঁকপাত্রে জল চড়াইয়া উহার মধ্যে চালিয়া দিবে | 

উহাতে বথাপরিমাণ লবণ, কয়েকথণ্ড তেজপাতা £এবং রুচি 

অনুসারে পিঁয়াজের কুচি যোগ করিয়া মৃদুজালে অধিকক্ষণ 

ফুটাইবে-_দাঁলের দানা্চলি গলিয়৷ অদৃশ্ঠ হইয়। যাইবে । ফুটিবার 

সময় সরা দিয়া পাত্রের মুখ বদ্ধ করিয়া! রাখিবে এবং মাঝে 
মাঝে হাত দিয়া নাড়িয়! দিবে, যাহাতে তল! না ধরিয়া যায়। 

পাঁতল! থাকিতে থাকিতে নামাইয়া রোগীকে সেষন করিতে 

দিবে। রোগীর অবস্থা ঝুঝিয়৷ অল্প পরিমাণ মাঁথন ব1 ঘ্বৃত ইহার ' 

সহিত যোগ করিয়া দিতে পারা যায় । 



৩৯২ থান । 

খইয়ের ওগরা |. 

অর্ধেক খই ও অদ্ধেক সোণামুগের দাঁল অল্প ধনে, হুলুদ। আদা 

ওজিরা বাটা এবং যথাপরিমাণ লবণের সহিত একত্রে জলে 

উত্তমরূপে পিদ্ধ করিয়। (দলের দানাগুলি একেবারে গলিয়। যাইবে) 
পাতল! থাকিতে থাকিতে নামাইয়৷ ঈষছ্ষ্াবস্থায় রোগীকে সেবন 

করিতে দিবে ॥ রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ইহার সহিত অল্প মাখন 

বা ত্বৃত ব্যবহার করা যাইতে পারে । 

পোরের ভাত। 

বৃ আলে ছোট মাটীর হাঁড়িতে পুরাতন দাদ্ঘানি চাউল 
উত্তমরূপে ধৌত করিয়া যথ। পরিমাণ জল দিয়া চড়াইয়। দিবে । 

উহা মৃহ জালে অধিকক্ষণ ফুটিতে থাকিবে । যখন দেখিবে যে 
দানাগুলি স্ুসিদ্ধ হইয়া! গলিল্বা' যাইবার মত হইয়াছে, তখন হীড়ি 
নামাইয়! ভাত গরম থাঁকিতে খাঁকিতে রোগীকে খাইতে দিবে। 

ভাতের পুডিং (1২1০০-700017) ) 

এ চামচ পুরাতন দাঁদঘানি চাউল একটী ছোট হাঁড়িতে 

রাখিয়া! উহাতে অল্প পরিমাণ জল যোগ করিয়! ফুটাইবে। চাঁউিল 
সিদ্ধ হইলে উহাতে ১ পোয়া ছুধ, অল্প “কিম্মিস্ ও ছুই চামচ 
চিনি যোগ করিয়া ক্রমাগতঃ নাঁড়িতে থাকিবে । উহা! বেশ ঘন 

হইয়! অিলে একটী মুখঢাঁক1! পাত্রের (ইক্মিক্ কুকারের 
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গাত্র হইলে চলিবে) মধ্যে ঢালিয়! উহার সহিত একটা ডিম 

ফেটাইয়! উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে । পরে পাত্রটী কাঠের কয়লার 
আগুনের উপর বসাইয়! পাত্রের ঢাকার উপরে কতকগুলি গন্গনে 
কয়লা! চাঁপাইয়া দিবে এবং ৫ হইতে ১* মিনিট কাল এইন্ধপে 
রাখিয়া] দিলে সুন্দর পুডিং প্রস্তত হইবে। পুডিং যাহাতে 
ধরিয়। না যায় তজ্জন্ত পাত্রের ভিতরের গায়ে অল্প ঘি বা মাখন 

মাথাইয়। পরে উহার মধ্যে সিদ্ধ অন্ন ঢালিয়! দিবে। 
পাঁউরুটির পুডিং ঠিক উপরোক্ত উপায়ে প্রস্তুত করা যাইতে 

পারে, কেবল চাঁউলের পরিবর্তে পাঁউরুটির ভিতরের কোমল শাঁস 
বাবহত হয়। 

কয়লার আচ বেশী হুইলে পুডিং ধরিয়া! যাইবার সম্ভাবনা, 

ত্বজ্জন্ত আচের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। 

ছানার জল (৬1755 )। 

আধসের উঞ্জ হঞ্ধে ২ চামচ এসেন্স. অব. রেণেট যোগ করিয়া 

অর্ক্ষণ ফুটাইয়। পরিষ্কত 'বস্ত্রে ছাকিয়া লইলে “ছানার জল” 

প্রস্তুত হয়। রেণেটের পরিবর্তে পাতি বা কাগজি লেবুর . 
ফুটন্ত ছুধে যোগ করিলে ছানা কাটিয়া যাইবে এবং প্ছানার জল” 

প্রস্তত হইবে। এনামেল্' অথব! মৃত্তিকা নির্মিত পাছে “ছানার 
জল” প্রস্তুত করিবে | 



৩৯৪ থাছ । 

দুধ-পাঁউরুটি। 

পাঁউরুটির ভিতরের শাঁস পৃথক করিস) উহায় সহিত কিয়ং 

পরিমাণ উষ্ণ জল মিশিত করিয়। অর্ধঘণ্টাকাল ভিজাইয়। 

রাখিবে। পরে উহাকে পাকপাত্রে রাঁখিয়। মৃছ্জালে ফুটাইলে ঘন 

মণ্ড প্রস্তত হইবে? উহার সহিত ছধ ও চিনি মিশাইয়৷ রোগীকে 
খাইতে দ্বিবে। 

সচরাচর ঘে ভাবে দুধ পাউরুটি খাইতে দেওয়া হয়ঃ তাহ 

অপেক্ষা ইহা সহজ পরিপাচ্য ; শিশু ও রোগীর পক্ষে ইহা উতকুষ্ট 
পথ্য। 

রুটি জলে কুটাইবাঁর সময় উহার সহিত অল্প পরিমাণ চীনা- 
ঘাস, দুধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া দিলে উহা! শীতলাবস্থায় জমাট 

বাধিয়া ঘাইবে। পরে উহাকে বরফির আকারে কাটিয়। খাইতে 

দিলে রোগীর বেশ মুখরোচক হইবে । 

পাউরুটির টোই.। 

পাউরুটির পাতল! চাঁকা কাটিয়া টোস্ট করিবার যন্ত্র অথবা 
একটী চিমটার সাহায্যে আগুনের উপর ধরিবে এবং ক্রমাগত 

এপিট ওপিট করিয়। ঘুরাইতে থাকিবে, যাহাতে কোনও স্থান 
পুড়িয়। না যায় । কুটির মধ্যভাঁগ যখন বেশ শক্ত হইবে, তখন 
ষ্টোট, প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। ইহার উপর অল্প মাখন 
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লাগাইয়া অথবা অবস্থা অনুসারে মাখন ব্যতিরেকে রোগীকে 

খাইতে দিবে । 

মসিনার চা (117759901০9, )। 

. মুন্সকচ্ছ, রোগে ইহা! উৎক্ষ্ট [পানীয় । ইহার সেবনে মুত্রের 
পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্রত্যাগকালীন যন্ত্রণা কমিয়। ঘায়। 
পাতিরী প্রভৃতি বেগে ইহার প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। 
কাশরোগেও ইহার ব্যবহারে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

আধ ছটাক ছেঁচা মসিনা, এক কাচ্চা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত 
যষ্টিমধু এবং আধ ছটাক চিনি চায়ের কেট্লীর (98 7:9119 ) 
মধ্যে রাখিয়া উহাতে ২২ পোয়৷ ফটন্ত জল ঢালিয়। দিয় উনানের 

পাশে এক ঘণ্টা রাখিয়া! দিবে | পরে উহাকে ছাকিয়$ উহার 
সহিত কয়েক ফৌঁটা লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া দিবসে ২1৩ 
বার (প্রতিবারে ৩ ছটাক আন্দাজ) রোগীকে সেবন করিতে 
দিৰে। 

দালের যুস। 

আধ ছটাক সোণামুগের দাল বা মহুর দাল কয়েক খণ্ড 

তেজ পাতা; কিঞ্চিৎ লবণ, ধনে, জিরামরিচ ও আদাঁবাটার 

সহিত আধসের জলে চড়াইয়া সৃহ্জালে ফুটাইতে থাকিবে । 



৩৯৬ থা 

ফুটিবার সময় ক্রমাগত খুঁটিয়া দিবে। জল প্রায় ৩ ভাগ 

কমিয়া গেলে (দালের দানাগুলি গলিয়া অনৃশ্ত হইয়া যাইবে ) 
উহাকে নামাইয়। পরিস্কৃত বস্ত্রথণ্ডে ছাঁকিয়! লেবুর রসের সহিত 
রোগীকে খাইতে দিবে । 

ডিম ওদুধ। 

একটা মুরগীর ডিম ( অথব। হাসের ডিম )ভাঙ্গিয়া তাহার কুন্ুম 
(হরিদ্র/ংশ ) পৃথক করিয়া এক ছটাক উঞ্ণ ছুদ্ধের মধ্যে রাখিয়। 

চামচ দ্বারা উত্তমরূপে ফেটাইয়৷ লইবে। পরে উহার সহিত 

কিঞ্চিৎ চিনি ও গোলাপ জল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন 
করিতে দিবে । 

ইন! পুষ্টিকর লঘুপথ্য। প্রতিবার সেবনের সময় সম্ভ প্রস্তুত 

করিয়া দিবে। চিকিৎসকের আদেশ মত ইহার সহিত ব্রার 
মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে ডিম্বের 
শ্বেতাংশ উত্তমরূপে ফেটাইয়া ইহার সহিত যোগ করিতে পারা 

যায়। 

ডিম ও সেকি। 

একটা ডিম ভাঙ্গিয়! উহার শ্বেত ও গীতাংশ একজে উত্তম- 
রূপে ফেটাইয়া লইবে। উহার সহিত কিঞ্চিৎ চিনি, অল্প জল 
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এবং দুই আউন্স সেরি (91001 ) মিশাইয়া রোগীকে ৪ চামচ 

পরিমাণ ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। ইহা আবুত-পাত্রে 
রক্ষা করিবে । নিতান্ত দুর্বল রোগীর পক্ষে ইহা উৎকুষ্ট 

উত্তেক গষধ ও পথ্য । 

ডিম ও ব্রাণ্ডি। ূ 

ইহ! একটা বলকারক ও উত্তেজক পথ্য। দুর্বল রোগীর 
পক্ষে ইহ! বিশেষ উপকারী । 

একটী মুরগীর বা হাঁসের ডিম ভাঙ্গিয়। এক ছটাক জলের 

সহিত চামচ সংযোগে উত্তমর্ধপে ফেটাইবে। পরে উহাতে ২ 

আউন্দ, ব্রাণ্ডি, কিঞ্চিং চিনি এবং ছোট এলাইচ ও দারুচিনির 
গুঁড়া যোগ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। ইহা সিকি 

ংশ ২ ঘণ্ট। অন্তর রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা আবৃত 

পাত্রে রাখিবে। ৃ 
থা চ ও 

ডিমের জেলি (£:8৪-1611 )। 

১টা ডিম, ১ পোয়া! কমল। লেবু বা আনারস বা অন্ত কোন 

ফলের রসের সহিত কোঁন পাত্রে ভাল করিয় ফেটাইয়া লও । 

উহার সহিত অল্প লবণ, যথা পরিমাণ চিনি ও অল্প দারুচিনির গুড় 

মিশ্রিত করিয়া ২ ড্রাম (আঁধকীচ্চ! ) জিলাটিনের পাত উহাতে 



৩৯৮ খাস্ত | 

যোঁগ কর এবং উনানের উপর বসাইয়া উত্তমরূপে নাড়িতে থাক। 

জিলাটিনের পাত গলিয়া৷ যাইলে উহাকে মুখঢাঁক। পাত্রের মধ্যে 

রাখিয়া বরফে বসাইয়! রাখ । 
জ্িলাঁটিনের পরিবর্তে চীন! ঘাস (01819. £855 ) বাবহার 

করা যাইতে পারে । 
শসার রনি 

অম্লেট (05619 )। 

একটা পাত্রে ছুইটা ডিম ভাঙ্গিয়৷ উহার সহিত বথা পরিমাণ 
গোলমরিচের শুঁড়। ও লবণ মিশিত করিয়! চাঁমচ সাহাষ্যে উত্তমরূপে 

ফেটাইয়া লও । একখানি সস্-পান্ (58099-0%0) ব। 

তাওয়ায় কিঞ্ নাখন বা ঘ্বৃত রাখিয়া উহ! উনানে বসাইয়া 
দাও।, গ্বত ফুটিয়া উঠিলে সমস্ত ডিম উহার মধ্যে ঢালিয়া দাও 
এবং একটু শক্ত ভইলেই থস্তি ছারা উহার চারধার সস্-প্যানের 
গাত্র হইতে আল্গ! করিয়। দাও ৷ থস্তি দিয়া উহার মধ্যস্থলের 

নরম অংশ এদিক ওদিক করিয়! কিছুক্ষণ নাড়িতে থাক। 

পরে খন্তির সাহায্যে উহাকে ছুই বা তিন ভাগে পাঁট করিয়! 
অন্ত কোন গরম পাত্রে নামাইয়! রাখ । 

হুধ-কফি ( 1111-009166 )। 

একটা গরম জগের (108 ) মধ্যে বড় চাঁমচের ছুই চামচ গুঁড়া? 



পথ্য-্প্রস্তত-প্র করণ । ৩৯৯ 

কফি রাখ। ১৯ পোয়া ফুটন্ত-ছুধ উহার উপর ঢালিয়! উত্তমরূপে 
নাঁড়িতে থাক এবং ৫ মিনিট কাল উহাকে গরম জায়গায় রাখ । 
পরে ১ পোয়া উষ্ণ ছুধে বড় চামচের ১ চামচ খর প্রস্তুত কফি 
যোগ করিয়া এবং বথাপরিমাণ চিনি মিশাইপ্না রোগীকে 
খাইতে দাও। 

ছুধ-জেলি (0111.-15115 )। 

একটা পাত্রে ১ পোয়া! ছুধ, ২ কাচ্চা জিলাটিনের পাতি 

কিঞ্িং লবণঃ যথ। পরিমাণ চিনি ও অল্প দারুচিনির গুড়া 

একত্রে মিশ্রিত করিয়া! উনানের উপর বসাইয়া দাও। উত্তাপ 

সংবোগে জিলাটিনের টুকরা গুলি গলিয়া বাইলেই উহাকে উনান 
হইতে নাঁমাইয়৷ একটা যুখঢাঁক। পাত্রে ছাকিয়৷ পাত্রটী*বরফের 
উপর বদাইয়া রাখ। দুধ জমিয়া মুখরোচক ডধ-জেলিতে 

পরিণত হইবে। 

জিলাটিনের পরিবর্তে চীনা ঘাঁদ (0109 £855) ব্যব- 

হৃত হইতে পারে । 

টোষ্ট -ওয়াটার্ (1:০৪3-$/2091) 

বাসি পাঁউরুটার ২ টুকরা (91106 ) মৃদু তাপে টো, করিয়া 

বেশ শুষ্ক ও শক্ত হইলে উহ। ছোট ছোট অংশে ভার্গিয়া ১ পোয়া 



৪89৬ থান । 

ফুটন্ত জলে ফেলিয়া দাও এবং ১ ঘণ্টা উহাতে ভিজাইয়! রাখ । 
পরে অল্প লবণ ও টাটকা লেবুর রস উহাতে যোগ করতঃ কিয়া 
রোগীকে পান করিতে দাও। লবণের পরিবর্তে যথ। পরিমাণ 

চিনি ব্যবহার করা যাইতে পারে । ্ 

চা (798) 

আমর সচরাচর যে ভাবে চ! প্রস্তত করিয়া থাকি, তাঁহ।তে 

চায়ের গুণ কতকপরিমাণে নষ্ট হুইয়া উহার অনিষ্টকারিতা বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হয়। এদেশে চায়ের ব্যবহার এত বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত 

হইয়াছে যে ইহার প্রস্তত-করণ সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলা নিতান্ত 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চা অনেক রোগে পথ্যরূপে ব্যবহৃত 

হইয়! গাঁকে। 

চায়ের মধ্যে থীন্ (01951789 ) নামক এক প্রকার উত্তেজক 

দ্রব্য (ইহা কেফিনের সমজাতীয় ) এবং ট্যানিন্ (:021)101) ) 

নামক এক প্রকার কষায়াশ্ন পদার্থ অবস্থিতি করে। থীন্ 

থাকিবার জন্ত চা উত্তেজকের কার্য করে এবং ক্লান্তি ও 

অবসাদ দূর করিয়া থাকে । বেশী চা ব্যবহার করিলে থীনের 
আধিক্যহেতু স্রাযুমণ্ডুলী অধিক উত্তেজিত হয় এবং নিজ্রার 
বিশেষ ব্যাঘাত হইয়া স্সায়ুঘটিত নানাবিধ রোগ উৎপন্ন 
হইবার সম্ভাবনা । প্রস্তুত করিবার দোষে চায়ের মধ্যে ট্যানিন্ 

অধিক পরিমাণে আসিলে পরিপাক-ক্রিয়ার বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত 



পথা-প্রস্তত-প্রকরণ । £€৪১ 

হয়। ঠিকভাবে প্রস্তত না হইলে চায়ের সুগন্ধি সম্যকৃভাবে 

বিকসিত এবং উহ্বার আস্বাদন তৃত্তিজনক হয় না । চ1! কিব্নপ 

ভাবে প্রস্তত করিলে আমরা উহার গুণের অধিকারী ভইয়। 

দোষের ভাগ বঙ্জন করিতে সমর্থ হই; তাহা এস্থলে সংক্ষেপে 

বর্ণিত হইল । 

(১) জল অল্পে অল্পে উত্তমরূপে ফুটিলে এ জলে চা প্রস্তত 

করা উচিত । 

(২) চা প্রস্তত করিবার পূুর্ববে চা-দানে (199-0০% ) 

গরমজল ঢাঁলিয়া উহা! বেশ গরম করিয়া লইতে হইবে । পরে ঞ্ 

জল ফেলিয়! দ্িয়। উহার মৃধে) চা ও ফুটন্ত জল ঢালিয়! দিতে হইবে । 
ঠাঁণড। চা-দ।নের মধ্যে চা প্রস্তত করিলে চায়ের মধ্যতহ্িত কতিপয় 

সুগন্ধি দ্রব্যের বাহির হুইয়! আপিবাঁর অসুবিধা হয় । & 

(৩) প্রত্যেক কাপের (০০1১) অন্ত চায়ের চামচের এক 

চাঁমচ চা এবং যত কাপ. তৈয়ারি হইবে, তহুপরি আর এক চামচ 

চা ভিজাইলেই বথেষ্ট হইবে |. 
(৪) নদীর জল সাধারণতঃ “মিঠ1৮” (5০1 ) বলিয়া উহা চা 

প্রস্তুত করিব।র পক্ষে বিশেষ উপযোগী | কলিকাতার কলের জলে 

ভাল চ1 তৈয়ারি হয় । গভীর কূপ এবং অনেকা নেক প্রজ্বণের জল 
“কড়া” (1780) বলিয়া এঁ জলে চা ভাল তৈয়|রি হয় না। জল 

ফুটাইলে উহা! কতক পরিমাণে “মিঠ1” হয় বটে, তথাপি “কড়া” 
জলে চ1 প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ চা-দানের মধ্যে অল্প 

ক্্ভ 



৪২ খান্ত | 

পরিমাণ শুঁড়। সোঁড। (13108790789 01 ১০) রাখিয়। তন্মধ্যে 

টা প্রস্তুত করিলে জলের দোষ অনেক পরিমাণে+কাটিয়া বাঁ অথচ 
চায়ের গুণ বা আস্বাদনের ব্যতিক্রম হয় ন1। রর 

(৫) ৪81৫ মিনিটের অধিক কাল চা জলে ভিজান উচিত 
নছে। বত অধিক সময় উহা উঞ্ ভলে থাকিবে? উহার মধ্যে. 
উানিনের পরিমাঁণ ততই অধিক হইর! পরিপ।ক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত 

মম্পদূন করতঃ অজীণাদি রেগ উৎপাদন করিহব। 
৬)  গ্রাতোক কপ, চায়ে বড় চামচের ২ চামচ উষঃ দুগ্ধ 

এব* €ছেটি চামচের ২ চামচ চিনি মিশ্রিত করিলে উংকু্ট চা প্রস্তৃত 

হঠীবে! ৭ বা চিনি কচিমত অল্প ব। অধিক ব'সহ।র কবা যাইতে 
শা । 

১3) খালি পেটে চা পান করি:ল অজীর্ণরাগ হইবার 
সম্ভাবন! ! কিছু খাইবার পর চ! খাইলে পরিপাক-ক্রিয়ার 
ব্যাঘাত হয় না। 
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২য় পরিশি। 

বঙ্গীয় ভেজা ল-খাগ্য-সন্বন্ধীয় আইন (১৯১৯) । 

(1155 89158] 8০০৫ 28016218610 4১06১ 7919) 

প্রথম অধ্যায় । 

ভূমিকা । 

১। (১) এই আইন ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্বের “বঙ্গীয় তেজাল- 

থাগ্-সন্বদ্ধীয় আইন” নামে পরিচিত হইবে । 

(২) এই আইন ১৮৯৯ গ্রীষ্টাব্ধের কলিকাত। মিউনিসিপাল্ 

আইনের ৩য় ধারার (9506107 ) ৭ম দফায় (019052 ) বর্ণিত 

কলিকাতা ব্যতীত বঙ্গদেশের সর্বত্র বাহাল থাকিবে স্থানীয় 

গন্ুর্ণষেন্ট. প্রথমে কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ 

কয়িয়! এই আইনের ঘষে কোন এক ধারা অথবা! যাবতীয় ধারা 

কলিকাতার বাহিরে বাংলার অন্যান্ত প্রদেশে প্রচার করিতে 

পারেন । 

(৩) ২য় উপবিভাগে যেবধপ বর্ণিত হইয়াছে, তদন্ষযায়ী 

স্থানীয় গভর্ণমেন্ট, সমস্ত খান্দ্রব্য অথবা যে কোন নিদিষ্ট 

খাগ্দ্রব্য সম্বন্ধে এই আইনের সমস্ত বিভাগ অথবা থে কোন 

এক বিভাগ প্রয়োগ করিতে পারেন । 

২। এই আইনে ( যদি মূলে কিছু অসঙ্গতি লা থাকে ) 2 

(১) বদ্দি কোন খাগ্ছদ্রব্য এরূপভাবে অন্ত দ্রব্যের সহিত 



ভেজাল-খাগ্ত-সন্বন্ধীয় আইন । ৪৪৪. 

মিশিত ব। একত্রে রক্ষিত (€ 7৪01:6৫. ) হয়) অথবা যদি উহার 

কোন অংশ উহা হইতে পুথক করিয়া লওয়া হয় [ যত্বারা উচ্ছার 

শুণ, সারত্ব (9958009 ) অথব৷ প্রকৃতি নষ্ট হইতে পারে], 

তাহা হইলে উহ! “ভেজাল খাছ” বলিয়া! গণ্য হইবে। 
(২) জল এবং ওষধ ব্যতীত যে সমস্ত পদার্থ, খাগ্চ 

অথবা পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় এবং যে সমস্ত পদার্থ মনুষ্যের 

খাস্-দ্রব্য প্রস্ততার্থে আবশ্ঠক হয়, তাহার্দিগকে “থা” বল! যায়। 

খাগ্ভের স্থগঞ্ধির জন্' যে সমস্ত দ্রব্য বাবহৃত হয়? তৎসমুদয় এবং 

মসলাও পথাগ্য* বলিয়! গণ্য হইবে । 
(৩) কলিকাতা গেজেটে স্থানীয় গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক বিজ্ঞাপন 

দার! প্রকাশিত যে কোন প্রদেশ, সহর ব! গ্রাম এই আইনের 
জন্য “স্থানীয় ক্ষেত্র” ([-0০81 4162.) বলিয়া উক্ত হইবে । 

(৪) স্থানীয় “কর্তৃপক্ষের” (1,008]1 £১0050115 ) অর্থ 2-- 

(ক) মিউনিসিপ।লিটা সম্বন্ধেঃ+-_মিউনিসিপাল্ কমি- 

সনার্গণ ; 

(খ) ক্যাণ্টন্মেণ্ট, সম্বন্ধেঃ_ক্যাণ্টন্মেণ্টের কর্তৃপক্ষ ; 

(গ) অন্য “স্থানীয় ক্ষেত্রে” সম্বন্ধেঃ_স্থালীয় গভর্ণমেণ্ট. 
যাহাঁকে কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করিবেন । 

(৫) এই আইন মতে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট, কর্তৃক অথব! 

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবুক্ত" 

যেব্যক্তি সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষকের কার্ধ্য এবং ক্ষমতা পরি- 



৪8৬৩৬ থা | 

 চালন করিবেন ১ তিনি “সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষক” (7১010 

£708155% ) নামে অভিহিত হইবেন । 
৩। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সন্মতিতে 

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, তাহাদের শাসনাধীন যে কোন প্রদেশের জন্য 
কোন্ এক ব্যক্তিকে “সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষক” স্বরূপ নিযুক্ত 
করিতে পারেন । এই প্রকার পদনিয়ো কলিকাতা গেজেটে 

বিজ্ঞাপন দ্বার! প্রকাঁশিত হইবে । 
৪। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে কোন 'প্রকারের খাগ্ভ-দ্রব্যের 

স্বাভাবিক উপাদান গুলি (011788] 90199015051)19) ঘোঁবণাদ্বার! 

প্রকাশ করিতে পারেন । খাগ্ঘ-দ্রব্যটা বিশুদ্ধ নহে কিম্বা উহু 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্তিকাঁরক১ ইহ সপ্রমাণ ন! হওয়া পর্যন্ত, উহার 

মধ্যে কোন্ উপাদানের কত অগাঁব হইলে, অথবা উহাতে কি 
পরিমণি অন্ত দ্রব্য বা কত জল মিশ্রিত থাকিলে উহা! “ভেজাল 

খাছ” বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা স্থানীয় গচর্ণমেপ্ট, এই আইনের 

নিয়মানুযায়ী স্থির করিতে পারেন । এই আইনানুসারে পরীক্ষার 

ফল নির্দেশার্থে সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষককে এই সকল 

নিয়মান্থবস্তী হইতে হইবে । 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 
সাধারণ নিয়ম । 

খাদ্ি-বিক্রয় | 

৫| (১) কেনি ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, নিজে ব. 

শাহাঁর কোন লেক দ্বার।, বে খাগ্ প্রকৃতি, সারত্ব অথব %৭ 

সম্বন্ধে আগল নহে? তাভা কোন ক্রেতার নিকট বিক্রয় বন্য 

পারিবে না । কান ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, নিজে বা 

তাহার কোন লোক ধারাঃ যে খাগ্হদ্রব্য প্রকৃতি, সারত্ব ৭ 

সম্বন্ধে প্রক্কত পক্ষে মাল ন1 হইলে ও আমল বলিয়া ভ্রম হইত 

পারে, তাহ! বিক্রয়ার্থ প্রস্তত করিতে পারিবে না। 

এই আইনান্ুপারে নিয্লিখিত অনস্থাঘটিত কোন কযা 

অপরাধ বলিয়! ধাধ্য হইবে নাঃ যথ। £ 

(ক) প্রতারণার উদ্দেশ্টে খাগ্য-দ্রব্যটার আকার, ওজন 
অথবা! পরিমাণ বুদ্ধি কিন্বা উহার নিকষ্টত্ব গোপন করিবাব 

কোন ভুরভিনন্ধি ব্যতীত কেবলমাত্র বিক্রয়াথ স্থানান্তরে 

প্রেরণ করিবার জন্ত উহ! যাহাতে পথে কোন প্রকারে নষ্ট 

না হয়, সেই উদ্দেশ্যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নহে এরূপ 

কোন পদার্থ ব উপকরণ বখন কোন খাগ্য-দ্রব্য প্রস্তত 

করিবার সময়ে উহাতে মিশ্রিত করিবার আবশ্তক হয়; 

(খ) যখন কোন থাছ্ঘদ্রব্য প্রস্তুত করিবার সময়ে 

উহার সহিত অপর কোন দ্রব্য মিশ্রিত কর! অপরিভাধ্য হয়; 



৪৬৮৮ থাছ্ | 

(গ) যখন প্রচলিত আইনান্ুনারে বে খাগ্াদ্রব্যের 

জন্য পেটেপ্ট (78050) লওয়। হইয়াছে এবং তদমুসারে 

প্রস্তুত হইয়! বাজারে বিক্রীত হইতেছে, এরূপ খাগ্ভ এই 
আইনের অন্তর্ভত হইবে না। 

(২) কোন বিক্রেতা অথবা খাগ্ঘ-প্রস্ততকারীর বিরুদ্ধে 
এই বিভাগাধীন কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, তৎকর্তৃক 

বিক্রীত ব1 বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত খাছদ্রব্যের প্রকৃতি, সাঁরত্ব অথবা 

গুণের বিষয়ে তাহার অজ্ঞতা, অভিযোগ হইতে রক্ষার ওজর 

স্বরূপ গ্রাস হইবে না । , 

(5) এই বিভাগাধীন কোন অভিষোগ উপস্থিত 
হইলে, খাগ্ঘ-প্রস্ততকারীর নিকট যখন তাহার স্বকীয় প্রস্তুত 

খাস্াদ্রব্যের মত কোন ভেজাল খাছ বিক্রয়ার্থ পাঁওয়া যাইবে, 
তখন, কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত, উক্ত ভেজাল 

খাদ্য বিক্রয়ার্থ তাহারই দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, আদালত এই 

প্রকার ধার্য্য করিবেন। 

৬) (১) কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, নিজে 

বা তাহার কোন লোকদ্বারা, নিশ্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিতে 

অথব: বিক্তয়ার্থ প্রস্তুত ব! গুদামজাত করিয়া রাখিতে পারিবে না; 

তবে পশ্চদির্ণিত সর্তগুপি রক্ষা! করিলে এসন্বন্ধে আপত্তি থাকিবে 

না :-- 

(ক) দ্ধ, [ কৌটাবদ্ধ (01160)? ঘনীভূত (0০0%- 
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090950), সংক্রামকতা-দোষ-শুস্ত (১/90111560) অথব। শুদ্ষী- 

কৃত ()65100890) ছুগ্ধ বাতীত অন্য কোন প্রকার ছুপ্ধ 1; 

(খ) মাখন; 

(গ) স্বত; 

(ঘ) ময়দা ; 

(ড) সরিষার তৈল); 

(চ) এই আইনের অধীন স্থানীয় গভর্ণমেন্ট. কর্তৃক 
বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রকাশিত অন্ত, খাগ্াদ্রব্য। 

জর্তব 

(অ) দুগ্ধ সন্বন্ধে_( কৌটাবদ্ধ, ঘনীভূত, সংক্রামকতা- 
দোষ-শৃন্য অথব! শুদ্কীকৃত ছুগ্ধ ব্যতীত ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আবশ্তক 
মত যে সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ প্রচার করিবেন, তদনুসারে 

যে প্রাণীর ছুগ্ধ বিক্রয় কর1 হইতেছে, বিক্রেতা সেই প্রাণীর নাম 
উল্লেখ করিতে বাধ্য থাকিবে । যে ছুগ্ধ বিক্রয় কর। অথবা! গুদামে 
মজুত রাখা হইবে, তাহা উক্ত প্রাণীর বাঁট হইতে স্বাভাবিক ভাবে 
নিংশ্ত হওয়ার প্রয়োজন এবং উহা হইতে কোন উপাদান 

পৃথক করা হইবে না) উহাতে জল অথবা অন্ত কোন পচন- 
নিবারক (71550152155 ) পদার্থ যোগ করা হইবে না। 

উহাতে মাখন এবং মাখনপ্ব্তীত অপর কঠিন উপাদানের 0২০7- 

8 901103 ) পরিমাণ স্থানীয় গভর্ণম্ণ্. কর্তৃক নির্দিষ্ট পরি- 
মাণের কম হইবে না। 



৪১৬ থাদ্য। 

(আ) মাখন সম্বন্ধে, উহ! কেবলমাত্র দ্রপ্ধ বা মাটা 
(07980 ) ব1 এতছুভয় পদার্থ হইতে প্রস্তুত করা হইবে ( ঘনী- 
ভতঃ সংক্রামকতা-দোষ-শৃ্ত অথব। শুক্কীকৃত ছঞ্ধ হইতে নহে )। 
লবণ, পচন-নিবারক ড্রব। অথব। বং করিবার দ্রব্য আবশ্যকমত 

উহা সহিত মিখিত থাকিতে অথনা নাও থ|কিতে পারে । তবে 

এঁ সকল পচন-নিবাঁরক পদার্থ অথবা! রং করিবার দ্রব্য এরূপ 
প্রকৃতি ও গুণসম্পন্ন হওয়া চাই, যাহাতে খাগ্াদ্রব্যটীকে স্বাস্থ্যের 
পক্ষে ক্ষতিকারক না করে। স্থানীয় গভর্ণমের্ট এই আইনানুসারে 

যে পরিমাণ জলের নির্দেশ করিবেন, তাহার অপেক্ষা অধিক জল 

এঁ দাখনে থাকিবে ন1। 

(ই) গ্বাত সম্ন্ধে,__ইহ! কেবলমাত্র গা ভী অথবা মহিষের 
ুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হইবে ; ইহার মধ্যে দধির ( 0010.) অংশ 

থাকিবে ন। এব ইহা স্কানীয় গভর্ণমেপ্ট, কর্তৃক নিদিষ্ট ব্যবস্থানু- 
ন্তী হইবে । 

(ঈ) ময়দা! জন্ধন্ধেত_কেবলমাত্র গম হইতে যাহা 
প্রস্তত হয়ঃ তদ্ধ্যতীত অন্য কোন দ্রব্য ইহাতে থাকিবে না। 

(উ) জরিবার তৈল জন্বন্ধে,_ইহা কেবলমাত্র সরিষা- 
বীজ হইতে নিঃম্থত তৈল ব্যতীত অন্ত কোন পদার্থ হইবে ন!। 

(উ) চ-দকায় বর্ণিত স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট, কর্তৃক বিজ্ঞাপন 
দ্বার। প্রকাশিত অন্য খান্ধভ্রব্য সন্বন্ধেঃ-_ইহ! স্থানীয় গভর্ণ- 
মেণ্ট, কর্ডক ব্যবস্থিত নিয়মের অন্থুযায়ী হুইবে। 



ভেজাল-খাস্ত-সশ্বন্ধীয় আইন । ১১ 

(২) কোঁনব্যক্তি নিজে বা তাহার কোঁন লোকদারা 

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ১ উপধারার অধীন ক, 

খ, গ,» ঘ এবং ও দফায় বর্ণিত খাছ্ধদ্রব্যের সদৃশ 
অপর কোন খাগ্ঘদ্রব) বিক্রয়ার্থ গুত্তত অথব। 'ুদামজাত 

করিয়া রাখিতে পারিবে না। আর উক্ত উপধারার অধীন 

চ-দফায় বর্ণিত, গভর্ণমেণ্ট, কর্তৃক বিজ্ঞাপনদ্বার1 প্রকাঁশিত 

£কাঁন খাগ্দ্রব্যের সমভুল্য কিম্ব। উহার নামের সহিত “কান 

প্রকাঁর সৌসাদৃষ্ঠ আছে, এরূপ কোন খা ছদ্রব্য বিক্রয়, প্রস্তত 
অখবা গুদামজাত করিয়া! রাখিতে পারিবে না। 

(৩) এই ধারার অধীনে কোন অভিযোগ উপস্টিত 

হইলে বিক্রেতা, প্রস্ততঠকারী অথবা গুদামদাভকাপী ঘে কোন 

ব্যক্তি যদি এরূপ কোন ওজর করে যে তৎক্ঁক বিক্রীত, 

প্রস্তুত অথবা গুদামজাত খাগ্দ্রব্যের প্রকৃতি, সারতু বা 
গুণের সম্বন্ধে সে ব্যক্তি অজ্ঞঃ তাহা হইলে তাহার এরূপ কোন 

'ওজর গ্রান্থ হইবে না। 

(৪) এই ধারার অধীনে কোন অভিষেগ উপস্থিত 

হইলে, বর্দি কোন ব্যক্তির নিকট ১ উপধারার অধীন কঃ খ, 

গঃ ঘ এবং ও-দফার অথবা চ-দক্ষায় বর্ণিত, স্থানীয় গভর্ণমেপ্ট, 
কর্তৃক বিজ্ঞাপন দ্বার! প্রকাশিত কোন খাছাদ্রধা পাওয়া 

যায় এবং যদি জানা যায় যে, উক্ত ব্যক্তি প্র প্রকার খাস্া- 

দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করে ব৷ গুদামজাত করিয়া রাখে, তাহ। 



৪১২ খাস্ঠ। 

হইলে (কোন বিরুদ্ধ প্রবাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত) উল্লিখিত খাস্- 
ব্য গুলি যে তাহারই ঘর! বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত অথবা গুনামঙ্জত 

কর! হইয়াছে, আদালত তাহ! ধার্যা করিয়া লইবেন |- 

৭| (0১) যে কারখানায়; দোকানে বা অপর কোন স্থানে 

মাখন, ঘ্বৃত, ময়দা, সরিষার তৈল অথব] ৬ ধারার ১ম উপধারার 

অধীন চ-দফায় বর্ণিত স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, কর্তৃক বিজ্ঞাপন দ্বারা 
প্রকাশিত অপর কোন খাগ্ঘ-দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, সেখানে 

কোন বাক্তি এই সকল দ্রব্যে ভেজাল দিধার উদ্দেশ্টে কোন 

দ্রব্য রাখিতে পারিবে না অথব! এ প্রকার দ্রব্য রাখিতে কাহাকেও 

অনুমতি দিতে পারিবে ন'। 

(২) এই ধারান্ারী কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে; যদ্দি 

শ্রূপ কারখানা, দোকান অথব! কোন স্থানে ভেজাল দিবার 
উপযোগী কোন দ্রব্য পাওয়া বায়, তাহা হইলে ( কোন বিরুদ্ধ 

প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ) ভেজালের উদ্দেশে এ দ্রব্য তথায় ইচ্ছা! 

করিয়া রাখ! হইয়াছে, আদ।লত এই প্রকার ধার্ধ্য করিবেন। 
৮1 যেছুপ্ধ হইতে মাখন পৃথক করা হইয়াছে অথবা যাহ! 

হইতে মাটা তোল! হইয়াছে, এরূপ ঘনীভূত ছ্ধের 
(09001960 00110. ) টিন অথবা অন্ত কোন পাত্রের উপরের 

লেবেলে (12951) যদি ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষায় উক্ত 

ছুপ্ধের মাখন তোলা হইয়াছে এবং উহা! এক বৎসরের অনধিক 
বয়স্ক শিশুর আহারের পক্ষে অনুপযুক্ত, ইহা স্পষ্ট লেখা না থাকে, 
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তাহা হইলে কোন ব্যক্তি এরূপ ঘনীভূত হুগ্ধ বিক্রয়ার্থ রাঁখিতে 
পারিবে না। 

খান্ধের রাসায়নিক পরীক্ষা 

৯। যেকোন ক্রেতা যেকোন স্থানে কোন খাগ্-দ্রব্য ক্রয় 
করিলে, এ ব্যক্তি স্থানীয় গভর্ণষেন্ট. কর্তৃক নিদ্ধারিত খরচ দিয়া 

এঁ স্থানের জন্ত নিযুক্ত সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষকের দ্বারা 

এী খাগ্া পরীক্ষা করাহতে পারিবে এবং তাহার নিকট হইতে 

এই আইনের তালিকাভূক্ত ফর্মে (10112) ) পরীক্ষা-ফলের 

একখান! সাঁটিফিকেট (0210110816 ) লইতে পারিবে । 
৯1 (১) স্থানীয় গভর্ণম্ণে. কর্তৃক অথবা গবর্ণঘেন্টের 

অনুমোদিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা-প্র।প্ড যে কোন 

ব্যক্তি আবহ্যকমতঃ (ক) যে কোন খাগ্ভ অথবা! (খ) খাস্ঘ-প্রস্ততার্থে 

ব্যবহৃত ষে কোন উপকরণ, রাসায়নিক পরীক্ষার উদ্দেপ্তে মুল্য 
দিয়! ক্রয় করিতে পারিবে এবং বে কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত 

থাগ্ঠ বা উপকরণ রছিবে, সে এ পরিমাণ দ্রব্য তাহার নিকট 

বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে। 
(২) স্থানীয় গভর্ণমেন্ট, কর্তৃক অথবা গভর্ণমেণ্টের 

অনুমোদিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকর্তক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঘে কোন 

ব্যক্তি, (ক) যে খাগ্ঠ বিক্রয়ার্থ কোন প্রদেশে চালান করা 

হইতেছে অথব। (খ) উহা! উক্ত প্রদেশের কোন স্থানে গুদাম- 



৪১৪ থাছ্া। 

জাত করা হইয়াছে, এী খাদ্যের যে পরিমাণ আঁবশ্ঠক? সেই পরিমাণ 
পদ্৫থ রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিবে এবং 

বাহার নিকট উক্ত খাগ্ভ আছে; সে এ পরিমাণ দ্রব্য তাহাকে দিতে 

বধ্ধ্য খ্াকবে। 

প্রকাশ থাকে যে এরূপ স্থলে খাগছোর মালিক উক্ত খাগ্চ 

দিবার এক মাঁসের মধ্ বদি উহার মূল্য দাবী করে, তাহ! হইলে 
স্থানীয় গভর্ণমেন্ট, কর্তৃক ব্যনস্থিত ফণ্ড হইতে তাহাকে মুল্য 

নেওয়া হইবে । | ্ 

(৩) স্থ'নীয় গভর্ণমেণ্ট, ক্ঠুক অথবা গভর্ণমেণ্ট, কর্তৃক 

অনুমোদিত স্তানীয় কর্তপক্ষবর্ভক আদি ঘে কোন ব্যক্তি যে খাস 

বিক্রয়ার্থ রাগ] হইয়াছে, ১১শ ধারা-বর্ণিত কার্য্যের জন্য সেই 
খাগ্ধের নে পণ্রিমাণ আবশ্যক, রাস|য়নিক পরীক্ষার জন্য নিজে মুল্য 
দিয়! ত।হা ক্রয় করিতে প।রিবে এবং যাহার নিকট প্র খাদ্য আছে, 
সে এ পরিমাণ খাদ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে। 

১১। (১) যে কোন ক্রেতা ঈম ধারা অনুসারে কোন 

খাদ্যের র[সাঁয়নিক পরীক্ষা করাইতে ইচ্ছ! করিলে, এবং যে কোন 

বাক্তি ১*ম ধারার ১ম না ৩য় উপধারানুযায়ী রাসায়নিক পরীক্ষার 

জন্য কোন থাগ্ঠ-দ্রব্যের নমুনা ( 52081)19 ) ক্রয় করিলে, ক্রয় 

করিবার পর, এ ব্যক্তি থাগ্-দ্রবোর বিক্রেতা অথব! তাহার বিক্রয়- 

কারী কম্চারীর নিকট উক্ত খাগ্ভের রাসায়নিক পয়ীক্ষ। করাইবার 

ইচ্ছা! অবিলম্বে জ্ঞাপন করিবে । শতৎপরে উক্ত ক্রীত খাগ্-দব্যটা 
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এ স্থানে তৎক্ষণাৎ তিন অংশে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক অংশ 

চিন্তিত এবং শীলমোহরযুক্ত করিবে অথব দ্রব্যটার অবস্থান্ুযায়ী 
উহাকে অন্য প্রকারে বাধিয়া রাখিবে। 

(২) ক্রেতা! উপরোক্ত তিন অংশের একাংশ বিক্রেতা 

অথবা তাহার কর্মচারীর নিকট দিবে, একাংশ মর্দি ভবিষ্যতে 

প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য রাখিবে এবং অবশিষ্টাংশ যে স্থানে 

থাগ্যটী বিক্রয় করা হইয়|ছেঃ সেই স্থানের জন্ত নিযুক্ত সাধারণ 

রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট পরীক্ষার জন্ত পাঠাইবে। 
(৩) যখন ১০ম ধারার ২য় উপধারান্রধায়ী কোন খাদ্য 

পরীক্ষার দন্ত লওয়া হইবে, তখন গৃহীতা বাহার নিকট হইতে প্র 

দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহ|কে অবিলম্বে উহার রাসায়নিক পরীক্ষা 

কর!ইবার অভিপ্রীয় জানাবে এবং ১ম ও ২য় উপধারারু বর্ণিত 

ব্াবস্থান্রযায়ী কার্য) করিবে । 

০৬০১১ 

খাস পরিদর্শন ও আটক করিবার ব্যবস্থ1। 

১২1 (৫১) খাছ সম্বন্ধে এই আইনের নিয়মানুযায়ী যথরীতি 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বাক্তি দিনরাত্রির মধ্যে যে কৌন সময়ে-_ 

যে খাছ বিক্রয়ার্থ প্রস্তত হইতেছে, বিদেশে চালান হইতেছে, 
গুদাম জাত হইতেছে অথবা ফেব্রি-করান (14190) হইতেছে 
অথবা .যে খাদ বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে-_ভাহা পরিদর্শন বা 
পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং বে যন্ত্র বা পাত্র এ থাগ্ প্রস্ততার্ধে 



হাতি খাস্। 

ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে অথব! যে পাত্রে এর খাগ্ঠ রক্ষিত হইয়াছে, 

সেই বস্ত্র ব! পাত্র উক্ত ব্যক্তি পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিতে 
পারিবে। কোন ব্যক্তি গর প্রকার পরিদর্শন বা পরীক্ষা 

নিবারণ করিতে বা উহাতে কোঁন বাঁধা দিতে পারিবে ন!। 

(২) যদি এ প্রকার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির এরূপ খাস 

ভেজাপ বলিয়! বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তাহা হইলে 

উক্ত ব্যক্তি ১৩শ ধারা-নির্দিষ্ট কার্ধ্য করিবার অন্ত এ খাদ্য অথবা 

উহা! প্রস্তত ব৷ রক্ষা করিবার যন্ধ কিম্বা পাত্র আটক করিয়া 

স্বানাস্তরিত করিতে পারিবে; কোন ব্যক্তি এইক্প আটক ব। 

স্থানান্তর করা নিবারণ করিতে বা উহ্হাতে বাধা দিতে পারিবে 

লা। 

(৩) ১৩শ ধারায় বর্ণিত কাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্ত 

উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ২য় উপধারান্ুযায়*দ ধৃত কোন খাস, 

যন্ত্র অথব! পাত্র স্থানাস্তরিত করার পরিবর্তে তাহার বিবেচনায় ষে 

কোন নিরাপদস্থানে (9869 095৮০ ) রাখিয়া দিতে পারে; 

কোন ব্যক্তি এই প্রকার স্থান হইতে প্র খাদ্য, যন্ত্র অথব। পাত্র 

স্থানান্তরিত করিতে পারিবে ন! কিম্বা এই প্রকার অবস্থানকালীন 

খানে হস্তার্পণ বা উহার কোন পরিবর্তন করিতে পারিবে 

না। | 

(৪) ২য় উপধারানুযায়ী কোন খাদ্য আটক করা হইলে . 

যে ব্যক্তি উহা আটক করিবে, সে এই উপধারান্সারে উহাঁকে 
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১ম ও ২য় উপধারার মতে এ পরিমাণ খাদ্য বিভাগ করিয়া উহার 

যথারীতি ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবে। 

১৩। (১) ১২শ ধারার ২য় উপধারানুযায়ী ধৃত কোন 

খাদ্য, যন্ত্র অথব। পাত্র, উক্ত ধারার ওয় এবং ৪র্থ উপপারায় বণিত 

নিয়মের অধীন থাকিবে এবং &ঁ প্রকারে আটক করিবার পর যত 

শীঘ্র সম্ভব; 'ী খাঁদা ম্যাজিষ্টেটের নিকট উপস্থিত করা হইবে । 
(২) বদি শ্যাজিষ্টেটের ধারণ! হয় ষে এরূপ কোন 

খাদ্য ভেজাল অথবা এন্নূ্প কোন বস্ত্র বা পাত্র এ খাদ) প্ররস্ততার্থে 

কিম্বা উহা রক্ষা করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, তাঁহ1 হইলে যে 
প্রদেশে এ দ্রব্য ধৃত হইয়াছে, সেই প্রদেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
দ্বারা তিনি এঁ খাদ); ঘন্্র বা পাত্র বাজেয়াপ্ত করিবার আাদশ 

দিয়া তৎকর্তুক দ্রব্য নষ্ট করিতে বা উহার অন্ত কোন প্রকার ব্যবস্থা 

করাইতে পারিবেন । আটক করিবার সময়ে এ দ্রব্য যাহার নিকট 

ছিল, তাহার খরচে শী সমস্ত কাধ্য নিষ্পন্ন হইবে এবং এই আঁই- 
নানুসারে তাহার যেন অর্থ-দণ্ড (17199) হইয়াছে, এই ভাবে 

তাহার নিকট হইতে এ খরচ আদায় কর! হইবে। 

(৩) যদি ম্যাজিস্ট্রেটের ধারণা হয় যে, এ খাস ভেজাল নহে, 
অথবা! এরূপ যন্্ব বাপাত্র খ্খাগ্ প্রস্ততার্থে কিম্বা উহা রক্ষা 

করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই, তাহ! হইলে যেব্যক্তির দোঁকান 

হইতে এ খাস্ঃ যন্ত্র ব পাত্র লওয়া হইয়াছে, তাহাকে এ সমস্ত 
দ্রব্য পুনরায় ফেরত দেওয়া! হইবে । এই আইনান্ুসারে স্থানীয় 

এ ্ চর হ৭ 
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গভর্ণমেপ্ট, কর্তৃক ব্যবস্থিত কও (17010) হইতে ম্যাজিষ্্রেট 
বিবেচনা করিয়া প্রত পক্ষে তাহার বাহা ক্ষতি হইয়াছে, তাহ। 
পূরণ করিতে পারিবেন । 

বিবিধ বিধি। 

১৪।(১) এই আইনানুসাঁরে যাহার, নিকট কোন থাছ্য- 

দ্রব্য রাঁসাঁয়নিক পরীক্ষার ভন্য প্রদত্ত হইবে, সেই ব্যক্কিঃ যে 
উহ৷ দিয়াছে, তাহাকে এই আইনের তালিকাভুক্ত ফর্মে (8010) 

একখানা সাটিফিকেট (0:%1608 ) দিবেন । এ সার্টিফিকেট 

তীহার রাসায়নিক পরীক্ষার ফল বিশেষভাবে লিখিত থাকিবে । 
তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট এ সার্টিফিকেটের একখান! 

প্রত্তিলিপি (0০1১5 ) পাঠাইবেন । 

(২) এই আইনানুমারে কোন অনুসন্ধানঃ বিচার অথবা 

মোঁকদদমা উপস্থিত হইলে, সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষক 

কর্তৃক স্বাক্ষরিত উক্ত সার্টিফিকেট পরীক্ষাফল সম্বন্ধে যথোচিত 

প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে । 
প্রকাশ থাকে মে প্রথম মোকদ্ম। বা আপীল অথবা 

পুলর্িচারের জন্যঃ যদি কোন আদালতে এই আইনভূক্ত কোন 

মোকদ্ষম! অনিম্পত্তি-অবস্থায় থাঁকে। তাহা হইলে আদালত 

নিজের ইচ্ছায় অথবা আসামী কিন্বা ফরিয়াদীর প্রার্থনায়; যে 
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কোন খা্া-দ্রব্য বাংল! দেশের সেনিটারি কমিশনার্ (92801910 
001201771510)57 ) অথবা 'এই আইনমতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, কর্তৃক 

নিধুক্ত অন্ত কোন কর্মচারীর নিকট রাসায়নিক পরীক্ষার অন্ত 
পাঠাইতে পারেন । উত্ত পেনিটারি কমিশনার অথবা কর্মচারী 
রাঁসায়নিক পরীক্ষার পর উহার ফল এ আদালতে জানাইবেন 
এবং এ আদালতে উক্ত রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট প্রমাণ- 

স্বরূপ গৃহীত হইবে । আদালতের আদেশানুষায়ী রাসায়নিক 

পরীক্ষা সম্বন্ধীয় যাঁবতীত্ম খরচ আসামী ব1 ফরিয়াদী কর্তৃক প্রদত্ত 

হইবে । 

১৫। যেকোন এলাকায় এই আইনবধিত কোন অপরাধ 

ঘটিলে উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ বা সম্মতি ব্যতীত 
পরী অপরাধের অভিযোগ গৃহীত হইবে না। 

১৬। যে ম্যাজিপ্রেটের ক্ষমতা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের 

ক্ষমৃতা অপেক্ষা কম, তিনি এই আইনহ্ক্ত কোন অপরাধের 

বিচার করিতে পারিবেন না। 

১৭। ১৫শ ধার! বণিত আদেশ অথবা সম্মতি দেওয়ার 

পর এক মাসের মধ্যে বদি কোন দরখাস্ত করা ন৷ হয়ঃ তাহা 

হইলে এই আইনভুক্ত কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে 

আদ্বালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন দে ওয়! হইবে না। 

১৮। যে এলাকার মধ্যে এই আইন কিন্বা উহার ষে কোন 

এক ধারা বাহাল আছে, সেই স্থানে এই আইনানুসারে যে সমস্ত 



৪২৩ খাছ । 

জরিমানা! আদায় কর হইবে এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট, অন্ত যে কোন 

আয় এই আইনের কার্ষ্যের জন্য ব্যবহার করিবার আদেশ দিবেন, 

তৎসষুদয় নিম্নলিখিত ফণ্ডে জম! হইবে £__. 

(১) ম্উনিসিপাল্ ফণ্ডেযদি  এলাক1 কোন 

মিউনিসিপালিটীর সীমানার মধ্যে থাকে ; 

(২) ক্যান্টন্মেন্ট, ফণ্ডের যদি তরী এলাকা কোন 
ক্যাণ্টন্মেণ্টের সীমানার মধ্যে থাকে ; 

(৩) ডিট্রি্ ফণ্ডে,_-বদি এ এলাকা কোন ডিস্ক, বোর্ডের 
সখি 

অধীনে থাকে ; 
(৫) ভন্ঠান্ত এলাক1 সম্বন্ধে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের আদেশে 

যে কোন ফণ্ডে জম। হইবে। 

১৯ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১শ ধারার অর্থান্থু- 

যায়ী এই আইনভুক্ত ১২শ ধারা বণিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক 
ব্ক্তি “সাধারণ কর্মচারী” (7১০19110 991%80% ) বলিয়। 

গণ্য হইবে। 
২ (১) পূর্ব প্রকাশিত সর্তান্ুপারে স্থানীয় গভর্ণমেপ্ট, 

এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনার্থে নিয়মারি প্রণয়ন করিতে 

পারিবেন । 

(২) পূর্বোক্ত ক্ষমতা সমুহের প্রতি সাধারণতঃ লক্ষ্য 
ববাখিয়! স্থানীয় গভর্ণমেপ্ট, নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন 
করিতে পারিবেন 2 
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(ক) যে খাগ্দ্রব্যের স্বাভাবিক উপাদান ৪র্থ ধারায় 

প্রকাশিত হইয়ছে, তাহার পরিমাণের কত অভাব হইলে 

অথব) উহাতে কি পরিমাণ অন্ত দ্রবা নিশ্রিত থাকিলে প্র খাস 

বিশুদ্ধ নহে কিন্বা উহা! স্বান্ত্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, ইহার 

পিদ্ধাস্ত সম্বন্ধে ; 

(খ) বিক্রীত, বিক্রয়ার্থ রক্ষিত, অথবা গুদাম-জাত দুগ্ধ 

কি পরিমাণ মাখন ব্যতীত অন্ত কঠিন উপাদান (3070-%৮ 
501103) এবং মাখন থাকা একান্ত আবশ্তুক, তাহার ব্যবস্থার অন্ত ; 

(গ) বিক্রীত, বিক্রয়ার্থ রক্ষিত অথবা গুদাম-জাত মাথনে 
জলের পরিমাণ কত অধিক থাকিতে পারে; তাহার ব্যবস্থা 

করিঝর জন্য ; 

(ঘ) ৬ষ ধারার ১ম উপধারাভূক্ত চ-দফাঁয় বণিত স্থানীয় 

গভর্ণমেণ্ট, কর্তৃক প্রকাশিত কোন খাস্য-দ্রব্য কিরূপ অবস্থায় 

থাকিবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত ) 

($) ১ম অথবা! ১২শ ধারা বণিত কর্তব্পালন এবং 

ক্ষমৃতা-পরিচালন করিবার জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট. অথব। স্থানীয় 

গভর্ণমেণ্ট, কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা কর্মচারী- 
নিয়েগের ব্যবস্থা করিবার জন্য ; 

(চ) এই আইনে বণিত সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষক খাস্ত- 
দ্রবোর রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য কত পারিশ্রমিক ( 7595 ) দাবী 

করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত ; 



৪২২ খাছ । 

(ছ) ১৮শ ধারার ৪র্থ দফানুযায়ী জরিমানা এবং অন্ত টাকা 

কোন্ ফণ্ডে জমা হইতে পায়ে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্তু । 

তৃতীয় অধ্যায় । 

দণ্ডের ব্যবস্থা! | 

২১। যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত , তালিকার ১ম ভাগে 

বণিত এই আইনের কোন নিয়ম অবহেলা করিবে, সে দণ্ডিত 
হইবে। প্রথমবারের কৃত অপরাধের জন্ঠ সে উক্ত তালিকার 

ওয় ব্তস্তে বণিত জরিমান] দিবে ; দ্বিতীয় বারের অথবা তৎপরবস্তী 

কৃত অপরাধের জন্ত উক্ত তালিকার ৪র্থ স্তস্তে বণিত জরিমান! 

দিবে কিম্ব। কাঁরাবদ্ধ হইবে অথব1 উভয় প্রকার শাস্তি ভোগ 

করিবে। 

ব্যাখ্য।-_নিয়লিখিত তালিকার ২য় স্তস্তে বণিত “বিষয়” 

শীর্ষক প্রস্তাব গুলি ১ম্তত্তে উক্ত “নিষেধ বিধি” শীর্ষক অপরা- 

ধের সংজ্ঞা (1065:716010), এমন কিঃ উহাঁদের সংক্ষিপ্ত 

বিবরণী (90805) রূপে উক্ত হয় নাই; উহা! কেবলমাত্র 
উক্ত অপরাধসমুহের নির্দেশক ( [২০677106) ভাবে লিখিত 

হইয়াছে। 
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ভেজাল-খাগ্য-সম্বন্থীয় আইন | ৪২৫ 

তালিকা (5077)01.5 ) 

সারটিফিকেটের ফন্ম। 

(৯ম এবং ১৪শ ধারা দেখ ) 

নিয় স্বাক্ষরকারী....-...১১..১ ০.১১০০০০০০১০০০০০০৪০৪০০০০, স্থানের 

সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষক আমি এতছ্বারা জাঁনাইতেছি যে 

আমি........... তাণ্রখে-.১১.১১১০ র নিকট হইতে ............এর 

নমুনা! রাসায়নিক পরীক্ষার জন্ত পাইয়াছি (উহার তৎকালীন 
ওআঅন......) ; আমি উহ্থার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া উক্ত 

রাসায়নিক পরীক্ষার ফল নিয়ে জ্ঞাপন করিলাম । 

আমার মতে খ্রী খাছ .........-. 

মন্তব্য-_ 

তারিখ.......১. 

স্বাক্ষর । 

ভ্রষ্টব্য £_পচনশীল ছুগ্ধি মাখন অথবা অন্ত কোন খানের 

সাঁটিফিকেট সম্বন্ধে উক্ত খান্সের প্রকৃতিতে, রাঁসাঁরনিক পরী- 

ক্ষার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে এরূপ কোন পরিবর্তন হইয়াছে 
কিন!, রাসায়নিক পরীক্ষক,বিশেষভাঁবে তাহা জাঁনাইবেন । 



৮২ ৬ থান । 

৩য় পরিশিষ্টু। 

খাগ্যের বিশুদ্ধতা নির্দেশ । 

১৯১৯ গ্রীষ্টান্ধে “বঙ্গীয় ভেজাল-খাগ্-সম্বন্বীয় আইন”এর ৪র্থ 
ধারা মতে বাঙ্গল! গভর্ণমেণ্ট, স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাঁসনের মন্ত্রী-বিভাগ) 

বিবিধ খাছ্-দ্রবে)র স্বাভাবিক উপাদান এবং তাহাদের বিক্রয় সম্বন্ধে 

কতিপয় নিয়ম কলিকাতা -গেজেটে প্রক1শ করিয়াছেন । 

ছুগ্ধ__ইহ' বিশুদ্ধ, টাটকা ও নির্মল 'হুইবে এবং ভাঁলরূপে 
পালিত ও রক্ষিত সুস্থ গাভী অথবা মহিষের কিন্বা গাভী এবং 

মহিষের বাট হইতে দোহনদ্ারা নিঃস্তত হইবে | উহার আপেক্ষিক 
গুরুত্ব (57১50180 £18৮1 ) ১৫.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপ 

১০২৮ হইতে ১০৩৯ হইবে । ্ 

মআাখন-_ক্বল মাত্র দুগ্ধ কিম্বা মাটা অথবা এই উভয় দ্রব্য 
'হইতে প্রস্তুভ মাখনই প্রকৃত মাখন বলিয়া! গণ্য হইবে । ইহাতে 
লনণ কিন্বা অন্ত কোন প্রকার রক্ষণক্ষম পদার্থ (1১16501580156 ) 

এব: ব্ণপ্রদ দ্রব্যের (00910011715109657) যোগ থাকিতে 

পারে অথবা নাও থাকিতে পারে। :. 
ঘ্বত--ইহা গাভী অথব! মহিষের বিশুদ্ধ নির্মল ছুপ্ধ-জাত মাখন 

হইতে প্রস্তত দ্রব্য ; বিউটিরো-রিক্রান্টোমিটার্ (805:0-৩290- 
ট0106667) নামক যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষিত হইলে ৪* ডিগ্রী 

সেট্টিগ্রেড, উত্তাপে এ বন্তর-নির্দিষ্ট ৪ চিহ্বের কম এবং ৪২ এর 



ভেজাল-খাগ্ঘ-সন্বন্ধীয় আইন । ৪২৭ 

অতিরিক্ত স্থানাধিকাঁর করিবেন। | £5101১2-$70115র প্রণালী 
মতে পরীক্ষিত হইলে পরীক্ষার ফল গব্য ঘ্বৃত সম্বন্ধে ২৪ এবং 

মহিষের ঘ্বত সম্বন্ধে ২৮ অপেক্ষা নিয় সংখা! হইবে ন1। 

ময়দ1_ গম কলে পিষিয়া গুঁড়া করা হয়। পরে ই গুঁড়া 

চালিয়। ও পরিষ্কার করিয়! উহা হইতে যে চিক্কনঃ পরিক্ষার এবং 

বিশুদ্ধ দ্রব্য পাওয়। যাঁয় উহ্থাকেই ময়দা বলে। উহাতে শশকরা 

অন্ততঃ ৮ ভাগ গ্লুটেন্ (0105 ) থাকিবে এবং দগ্ধ হইলে শ- 
করা ২ ভাগের অধিক ভক্ম (51) ) অবশিষ্ট থাকিবে না । 

_ জরিসার তৈল-_সরিসা হইতে নিক্ষাসিত অবায়ী (3150) 
তৈলই সরিসার তৈল বলিয়া! পরিচিত। ইহার সাঁপনিফিকেসন্ 
সংখ্যা ( 5210011502610] ৮2106 ) ১৬৯ এর কম এবং ১৭৬ এব 

বেশী হইবে না, এবং আই ওডভিন, সংখ্যা (10017)5 210০ ) ৯৬ 

এর কম এবং ১৪৮ এর বেশী হইবে না। 

নিম্নলিখিত খাদ্য-দ্রবা সম্বন্ধে ইহ স্থির হইল ষে গ্রাত্যেক খা গ্ঘা- 

দ্রব্যে পশ্াদ্বর্ণিত শ্বাভাবিক উপাদানের পরিমাণের ন্যনত1! হইলে, 
উহার সহিত অন্ত বিজাতীয় দ্রব্যের যোগ থাকিলে এবং তন্মধাস্থিত 

জলের নির্দিষ্ট পরিমাণের ব্যতিক্রম হইলে, কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না 

পাওয়! ন! পর্যাস্ত, এ খাগ্ভ বিশুদ্ধ নহে কিন্বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি" 

কারক বলিয়! ধাধ্য হইবে £__ 

দুপ্ধ- গোছ্গ্ধে শতকরা ৩২ ভাগের কম মাখন থাঁকিলে (এই 
আইনের মতে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ ন! পাঁওয়! পধ্যন্ত) এ ছুগ্ধ বিশুদ্ধ 



৪২৮ খা । 

নহে বলিয়া ধার্য হইবে; এরপ স্থলে উহা হইতে মাখন তোলা 
অথব। উহার সহিত জল মিশ্রিত হইয়াছে বলিয়|. বিবেচিত হইবে । 

মহিষের ছুগ্ধে শতকর! ৬ ভাগের কম মাখন থাকিলে এই 
আইনমতে (কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া! পর্য্যন্ত ) প্র দুগ্ধ বিশুদ্ধ 
নহে বলিয়া ধার্য্য হইবে; এরপ স্থলে উহা! হইতে মাখন তোল৷ 

অথব! উহার সহিত জল মিশ্রিত করা হইয়।ছে বলিয়৷ বিবেচিত 
হইবে। - 

গোছুদ্ধে মাখন ব্যতীত শতকরা! ৮২ ভাঁগের ধম হঞ্ধ-জ।ত অপর 

কঠিন পদার্থ থাকিলে ( এই আইন মতে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না 

পাঁওয়৷ পর্যন্ত ) এ ছুগ্ধ বিসশ্তদ্ধ নহে বলিয়া ধার্য হইবে ) এনপ স্থলে 
উহা হইতে মাখন ব্যতীত হুগ্ধ-জাত অপর কঠিন পদার্থ (০৪- 
দা 50105) বাহির করিয়া লওয়! হইয়াছে অথবা! উহার 

সহিত জল মিশ্রিত কর! হুইয়াছে বলিয়! বিবেচিত হইবে। 
মহিষের ছুগ্ধে মাখন ব্যতীত শতকরা ৯ ভাগের কম ছগ্ধ-জাত 

কঠিন পদার্থ থাকিলে (এই মাইনমতে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না 

পাঁওয়৷ পর্যন্ত ) এ ছুগ্ধ বিশুদ্ধ নহে বলিয়। ধার্য হইবে ; এরপস্থলে 

উহ1 হইতে মাখন ব্যতীত ছগ্ধ-জাত অপর কঠিন পদার্থ পৃথক 
করিয়া লওয়া হইয়াছে অথব! উহার সহিত জল মিশ্রিত কর! 

হইয়াছে বলিয়। বিবেচিত হইবে । - 
গো-মহিষের মিশ্রিত ছুপ্ধে শতকরা ৫ ভাগের কম মাখন 

থাকিলে (এই আইন মতে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া 
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পর্য্যন্ত ) এ মিশ্রিত ছুপ্ধ বিশুদ্ধ নহে বলিয়া? ধার্য্য হইবে; এরপন্থলে 

উহা হইতে মাখন তুলিয়া লওয়! হইয়াছে অথব। উহার সহিত 
জল মিশ্রিত কর! হইয়াছে বলিয়া! বিবেচিত হইবে। 

গো-মহিষের হুদ্ধে মাখন ভিন্ন শঙকরা ৯ ভাগের কম 

ছুপ্ধজাত অপর কঠিন পদার্থ থাকিলে (এই আইন মতে 

কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ ন1 পাঁওয়! পধ্যন্ত) এঁ মিশ্রিত হুগ্ধ বিশুদ্ধ 

নছে বলিয়া ধার্য) হইবে ; এবপস্থলে উহ! হইতে মাখনের পরিবর্তে 

ছুপ্ধ'জাত অপর কঠিন পদার্থ পৃথক করা হইয়াছে অথব। উহার 
সহিত জল মিশ্রিত করা হইয়াছে বলিয়৷ বিবেচিত হইবে । 

মাখন--ন।খনে |যাহ। “ঘ।ট|লের মাখন” (91)555] 006651) 

লেবেল্ (18৪1) দিয়া বিক্রয় কর! হইতেছে না] জলের পরি- 

মাঁণ শতকরা! ১৬ ভাগের অধিক থাকিলে ( এই আইন মতে কোন 

বিরুদ্ধ প্রমাণ ন। পাঁওয়। পধ্যন্ত ) এ মাখন বিশুদ্ধ নহে বলিয়! ধার্য 

হইবে, কারণ উহাঁতে অতিরিক্ত পরিমাণে জল মিশ্রিত রহিয়াছে । 

অয়দ্া_ময়দ। দদ্ধ হইবার পর উহাতে শতকরা ২ .ভাগের 

বেশী দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থ (49), ) থাকিলে ( এই আইন মতে কোন 

বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পধ্যন্ত ) এ ময়দা! বিশুদ্ধ নহে বলিয়! ধাধ্য 
হইবে ; এরূপ স্থলে উহাতে অতিরিক্ত মাত্রায় বিজাতীয় খনিজ 

পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়়া'বিবেচিত হইবে । ময়দার মধ্যে শত 

করা ৮ ভাগের কম গ্ল্টেন্ ( 019৮০] ) থাকিলে (এই আইন- 

মতে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পধ্যস্ত) এ ময়দা 



৪৩৬ কাছা । 

বিশুদ্ধ নহে বলিয়া ধার্য্য হইবে, কারণ উহাতে গ্রটেনের ভাগ কম 
আছে। 

দ্বত--দ্বত বিউটিরো-রিফ্র্যাক্টোমিটার্ (৮001০-1988০6০- 

11666) নামক যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষিত হইলে ৪* ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড 

তাঁপে পরীক্ষার ফল যদি ৪* সংখ্যার কম অথবা ৪২ এর অধিক 

হয়। তাহা হইলে (এই আইনমত্ে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ 

না! পাওয়া পর্যন্ত) এ ঘ্বৃত বিশুদ্ধ নহে বলিয়া ধার্য হইবে ; 

এনপ স্থলে উহার সহিত অন্য বিজাতীয় চর্বিখঅথবা তৈল মিশ্রিত 

কর! হইয়াছে বলিয় বিবেচিত হইবে । 

গব্য-ঘ্বতে রাইকার্ট উদ্নির (7২510195701) প্রণালী 

মন্তে পরীক্ষায় পরীক্ষাফলের সংখ্য। ২৫ এর কম হইলে (এই আইন 

মতে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পধ্যস্ত) প্র স্বৃতৃ বিশুদ্ধ 

নহে বলিয়া! ধার্য হইবে; এরপ স্থলে উহার সহিত বিজাতীয় চর্বি 

অথবা তৈল মিশ্রিত কর! হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
মহিষন্বতে রাইকার্ট, উল্নির প্রণালী মতে পরীক্ষাস়্ 

পরীক্ষাফলের সংখ্যা ৩০ এর কম হইলে (এই আঁইন মতে কোন 

বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়! পর্যন্ত ) এ দ্বতপবিশ্তদ্ধ নহে বলিয়! ধার্য 
হইবে; এরূপ স্থলে উহার সহিত বিজাতীয় চর্ব্বি অথবা তৈল 

মিশ্রিত কর! হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হটবে। 
গো-মহিষের মিশ্রিত ঘ্বতে রাইকার্ট উল্নির প্রণাঁলী 

মনে পরীক্ষায় পরীক্ষা-ফলের সংখ্যা২৮ এর কম হইলে (এই 
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আইন মতে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না৷ পাঁওয়! পর্ধান্ত) বউ মিশ্রিত 
স্বৃত বিশুদ্ধ নহে বলিয়। ধার্ধ্য হইবে; এপ স্থলে উহাঁর সহিত 

বিজাতীয় চর্ধ্বি অথবা তৈল মিশ্রিত করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত 

হইবে। 

সরিনার ভৈল-_সরিপার তৈলে সাঁপনিফিকেদন. সংখ্যা 
(581)0719090018 ৮৪109) ১৬৯ এর কম অথব! ১৭৬ এর বেশী 

হইলে (এই আইন মতে কোনি বিরুদ্ধ প্রমাণ ন! পাঁওয়! পর্য্যন্ত ) 
এঁ তৈল বিশুদ্ধ নহে বলিয়া ধার্য হইবে এবং উহার সহিত কোন 

বিজাতীয় তৈল মিশ্রিত কর! হইয়।ছে বুঝিতে হইবে। 
সরিষার তৈলে আইওডিন্ সংখ্য। (1001710 ৪106 ) ৯৬ এর 

কম অথবা ১৯৮ এর বেশী হুইলে (এই আইন মতে কোন বিরুদ্ধ 

গ্রমাণ না প।ওয়! পর্যন্ত) এ তৈল বিশুদ্ধ নহে বলিয়া ধাধ্য 

হইবে ; এনপ স্থলে উহার সহিত কোন বিজ্ঞান্বীয় তৈল মিশ্রিত 

কর! হইয়াছে বলিয়! বিবেচিত হইবে । 

সাধারণ নিয়ম। 

বিক্রীত, বিক্রয়ার্থে রক্ষিত বা গুদামজাত গো-ছুগ্ধে শতকরা 

অন্ততঃ ৩২ ভাগের কম"মাখন এবং ৮২ ভাগের কম মাখন 

ব্যতীত অপর কঠিন পদার্থ থাকিবে না। 

বিক্রীতঃ বিক্রয়ার্থে রক্ষিত বা গুদামঞ্জাত মহিষের ছুগ্ধে 



৪৩২ খাস । 

শতকরা ৬ ভাগের কম মাখন এবং ৯ ভাগের কম মাখন ব্যতীত 
অপর কঠিন পদার্থ (০017-9৮0 5০1105 ) থাকিবে না। 

বিজ্রীতঃ বিক্রয়ার্থে রক্ষিত বা গুদামজাত মিশ্রিত 

গো-মহিষের ছুদ্ধে শতকরা €& ভাগের কম মাখন এবং ৯ ভাগের 

কম মাখন বাতীত অপর কঠিন পদার্থ থাকিবে ন। 

বিক্রীত, বিক্রয়ার্থে রক্ষিত বা গুদামজাত মাখনে ( লেবেল্ 
দেওয়া প্ঘাটালের মাখন” ব্যতীত ) শতকরা-১৬ ভাগের বেশী 
জল থাকিবে ন1। 

স্বাস্থ্যরক্ষক ( [76210 09809] ) কিন্বা স্বাস্থ্যরক্ষক না 

থাকিলে মিউনিসিপাঁলিটা কর্তৃক নিযুক্ত সেনিটারি ইনস্পেক্টর্ 
( 58011815 11)5090601: ) এই আইনের ১০ম কিনব 

১২শ ধারায় বর্ণিত কর্তব্য সম্পাদন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ 

করিবেন । 

এই আইনমতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাসায়নিক পরীক্ষার্থে 

প্রেরিত প্রত্যেক নমুনার (58101015 ) জন্য ২ টাকা এবং অন্ত 

কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যেক নমুনার জন্য ৪ টাক ফী 

(17799) ধাধ্য থাকিবে । 

এই আইনের ১ম ধারার ২য় উপধারূন্গসারে সংগৃহীত খান্ের 

মূল্য, যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এলাঁকায় উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করা 

হইবে, তাহারই অধীনস্থ ফণ্ড. হইতে প্রদত্ত হইবে। 

এই আইনের ১৩ ধারার ৩য় উপধারামতে ক্ষতিপূরণ হিলাবে 
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যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এলাকায় দ্রব্য আটক করা! হইবে, তাহারই 
অধীনস্থ ফও হইতে অর্থ প্রদত্ত হইবে। 

ধর্থ পরিশিষ্ট । 

কলিকাতা মিউনিসিপাল্ আইন (১৯২৩) 
( 321891 4০6 11 06 1923) 

২৮শ অধ্যায়। 

খান্-বিক্রয়। রি 

৪৯৫ ধারা-১। এই আইনান্থদারে কর্পোরেশন্ কর্তৃক 
প্রদত্ত লাইসেন্সের মধ্যে যে সকল সর্তের উল্লেখ থাঁকিবে, তাহা! 
অতিক্রম করিয়া 

(ক) কোনব্যক্তি কলিকাতায় কিম্বা কলিকাতার বহির্ভাগস্থ 

কোন মিউনিসিপাল্ কসাইখানায় কসাইয়ের ব্যবস৷ চালাইতে' 

পারিবে না) কিম্বা (খ )কোন ব্যক্তি মিউনিসিপাল্ বাঁজার অথবা 
বেসরকারী (711585 ) বাজার ব্যতীত অন্তত্র মন্ুষ্যের খাস্ঘের 

কচ 
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জন্য কোন চতুষ্পদ জন্ত, মাংস অথবা মৎস্য বিক্রয় কিন্বা ফেরি 

করিতে পারিবে না । 

২। (১) উপধারার (খ ) দফায় বর্ণিত নিয়ম-_(ক )কোন 

হোটেল অগবা সাধারণ ভোজনাগারে খাদ্যের জন্য রক্ষিত এবং এ 

স্থানের লোকের ব্যবহারার্থ মাংস অথব। মতস্যের বিক্রয় সম্বন্ধে 

খাটিবে না। 

(খ) সমুদ্র, নদী অথবা কোন বেসরকারী মৎস্য ধরিবার স্থান 
হইতে বিক্রয় করিবার জন্ত আনীত টাটকা, মংস্য সম্বন্ধে খাটিবে 

না| 

৪০৩ ধারা । “বঙ্গীয় ভেজাল খাগ্ঠ সম্বন্ধীয় আইনের” পঞ্চন 

ধারা দেখ। 

৪০৭ ধার! (১) হুগ্ধ, মাথন, ঘ্বতঃ ময়দা ও সরিষাতৈল 
সম্বন্ধে বঙ্গীয় ভেজাল খাছ সম্বন্ধীয় আইন দেখ। 

চা সম্বন্ধে__ইহ৷ মাতাঁন ( £91171)090 )১ শুকান, আগুনের 

তাপ-সংযোগে প্রস্তত থীয়া (0758 ) জাতীয় গাছের মুকুল অথ্থব! 

পাতা হইবে। জলে ভিজাইয়, কাথ বাহির করিয়া অথব! অন্ত 
কোন উপায় দ্বারা যে চা”র প্ররুত গুণ) শক্তি বা ধর্ম কোন 

পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে, তাহা! অথবা মন্ বিজাতীয় পদার্থ ইহাতে 
মিশ্রিত থাকিবে ন।। 

উক্ষ্য তৈল অথবা চক্র (মিথ) সম্বন্ধে-__ইহা আইন-নিদিষ্ট 
সুণসম্পন্ন হইবে । তবে যদি ইহ! প্রকাশ থাকে যে এই সকল পদার্থ 



ভেজাল খাঁ-সম্বন্ধীয় আইন । ৪৩৫ 

লোকের খাছ্ের জন্ প্রস্তুত হয় নাই এবং ইহার প্রকৃতিগত 

গুণের ব্যতয় চক্ষে দ্রেখিয়। বা আত্রাণ দ্বার! ধরা যাইতে পারে, 

তাঁছ। হইলে উহ। এই আইনের ভিতর আসিবে না । 

(২)১ (৩), ৫)-_বঙ্গীয় ভেজাল খাছ্-সন্বন্ধীয় আইন দেখ । 

৪৮ ধারা_১। কলিকাতায় অবস্থিত সরিষার তৈলের অথবা 

অন্ত প্রকার ভক্ষ্য তৈলের প্রত্যেক কারখানা, ইহার মালিকের 

দ্বারা কিনব! যে ব্যক্তির অধীনে ইহা! আছে, সেই ব্যক্তির দ্বার! 
কর্পোরেশনের সাময়িক ব্যবস্থান্ছনারে কর্পোরেশন আফিসে 

রেজিষ্টারি কর! হইবে। 

২। সরিষার তৈলের বা অন্ধ ভক্ষ্য তৈলের কারখানার 

প্রতোক মালিককে যাহার অধীনে উক্ত কারখানা আছে খর ব্যক্তিকে 

অথব। এ সকল দ্রবোর প্রন্েেক পাইকারী বিক্রেতাকে কর্পোরে- 

শন্ কর্তৃক বাবস্থিত ফরমে একখান। রেজিষ্াারি রাখিতে হুইবে | এ 
রেজিষ্টারিতে তাহার কারখানা বা কারবারের স্থান হইতে এ দ্রব্য 

কি পরিমাণে এবং কোন স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতেছে, তাহা 

লিখিত থাকিবে এবং কর্পোরেশন কর্তৃক উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত 

যে কোন কর্মচারী এ ল্লেজিষ্ঠারি পরিদর্শন করিতে পারিবেন । 

৪৯ ধারা - ৪*৮ ধারান্ুযায়ী রেজিই্টারিকুত যে কোন কার- 

থানায় এই আইন মতে, কর্পোরেশন্ কর্তৃক উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
যেকোন কর্মচারী এ সন্ত দ্রন্যের প্রস্তত করার নিয়ম-পদ্ধতি 

পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং তথায় সকল সময়ে তাহার 
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প্রবেশাধিকার থাঁকিবে। সরিষার তৈলের, অগ্ত ভক্ষয তৈলের 
অথব' এ সকল ভ্রব্য প্রন্তার্থ কিনব! উহান্তে ভেজাল দিবার জন্য 
রক্ষিত যেকোন দ্রবোর নমুনা ঠিনি র[সায়নিক পরীক্ষার জন্য 

সংগ্রহ করিতে পারিবেন ! 

৪১০১ ৪১১ ধারা-__বঙ্গীয় ভেঙ্গাল খাদ্য-সন্বস্বীয় আইন দেখ । 

৪১২ ধারা, । কোন বক্তি মন্ুুষ্যের 'থাছ্ের জন্তট কোন 

রুগ্ন প্রাণী অথবা দূষিত অস্বাস্থ্যকর কিন্বা খাইবার অনুপযুক্ত কোন 
খাগ্য-ব্রব্য বিক্রয় করিতে? বিক্রয়ার্থ গুদামে রাখতে অথবা ফেরি 

করিত কিন্বা প্রস্তত করিতে পারিবে না। 

- ২। এই ধারান্ুযায়ী কোন মোকদদমা উপস্থিত হইলে যদি 
কোন ব্যক্তির নিকট প্রব্ূপ কোন জন্ত অথব। খাগ্ভ পাঁওয়৷ যায় 
এবং যদ্দি জানা যায় যে এ্রবাক্তি লোকের খাগ্ভের জন্ত এ প্রকার 

জঙ্ক অথব। খাগ্ঠ রাখিয়! থাকে অথবা! এ ঞ্কার খান্ত প্রস্তত 

করিয়া থাঁকে, তাহা হইলে আদালত কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না 

পাওয়া পধ্যন্ত ধার্ধয করিবেন ষে এ ব্য শী অন্ত বাখাস্ছ 

বিক্রয়ার্থ রাখিয়াছে অথব! এ থাস্ভ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিয়াছে? 

৪১৭ ধারা-_মদি স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারী অথব। তৎকর্তৃক 

ক্ষম তাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সঙ্গত বিশ্বাস এরূপ হয় ষে এই আইন- 

নিদিষ্ট ক্ষমতা না পাইয়া কোনস্থাঁনে বা (কোন প্রকারে কোনপ্রাণী 

'খবাস্ঘ'র্থে বধ অথব। এ জন্ত্র মাংস বিক্রয় কিম্বা বিক্রয়ার্থ ফেরি 

করা হইতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যস্কিঃ এই আইন. সংক্রান্ত 
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কোন ব্যবস্থা বা নিয়মের ব।তিক্রম ঘটিয়াছে কিন।) তাহার 

'সন্তোষকর অনুসন্ধানের জন্যঃ দ্িবারাত্রিঃ যে কোন সময়ে বিনা 

নোটিশে &ঁ সকল স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন । 

৪১৮ ধারা ১। থাস্ভার্থ ব্যবহারের জন্য যে সকল জন্ত 

এবং খাগ্য অন্ত্র চাল।ন করা বা ফেরি করা হইতেছে? এবং 

বিক্রয়ের উদ্দেশ্টে ঈথব] প্রস্ততের জন্থঠ কোন স্থানে সঞ্চিত বা 

আনীত হইয়াছে, সেই সমস্ত জন্ক বা খানের যথারীতি পরিদর্শনের 

অন্য কর্পোরেশন্ বন্দোবস্ত করিবেন এবং শ্রী সমস্ত খাগ্চ প্রস্থত 

হইবার সময়ে উহার পরিদর্শনের জন্য ও ব্যবস্থা করিবেন । 
২। ১ম উপধারায় বণিত এ প্রকার পরিদর্শনের ফলে যদি 

কোন অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উক্ত জন্ত বা খাছ 

যে বিক্রয়ীর্থ রাখা বা ফেরি করা হয় নাই এবং উহ বিক্রয়ার্থ 
অথবা প্্রস্তার্থ সঞ্চিত বা আনীত হয় নাই অথবা লোকের 

খান্ভের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই, এই সমস্ত প্রমাণের ভার, যে 

পক্ষ অভিযুক্ত হইয়াছে তাহার উপর স্তস্ত থাকিবে । 

৪১৯ ধারা--১। স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্ম্চারা অথবা তৎকর্তৃক 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি ৪১৮ ধারায় বণিত যে কোন জন্ধ বা 

খাস্ভ এবং এ খাস্ প্রস্ততার্থ বা উহার রক্ষার্থ ব্যবহৃত যে কোন 

যন্ত্রবা পাত্র, দিনরাত্রির মধ্যে যে কোন সময়ে ৪০৪ এবং 

পরীক্ষা করিতে পারিবেন । 

২। যদি ্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্ম্মচাকীর অথবা তৎকর্ডক 
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ক্ষমতা প্রান্ত বাক্তির নিকট প্র প্রকার অন্ত রোগগ্রস্ত বলিয়া 

বিবেচিত হয় অথবা এ প্রকার কোন খাগ্ তাহার নিকট দূষিত» 
অস্বাস্থ্যকর অথব৷ মানুষের খাগ্ভের পক্ষে অনুপযুক্ত অথবা ভেজাল 

বলিয়া বোঁধ হয়? কিন্বা মি তিনি মনে করেন যে, ব্যবহৃত কোন 

বন্ধ ব৷ পাত্র এরূপ অবস্থায় আছে যে উহ। দ্বার প্রস্তুত বা উহাতে 

রক্ষিত খাগ্ভ দুষিত, অস্বাস্থ্যকর বা মন্ৃয্যের খাগ্যের অনুপযুক্ত 

হইতে পরে, তাহা হইলে তিনি আইন নির্দিষ্ট ব্যবস্থার জন্য 

এ প্রকার জন্, খাস, যন্ত্র বা পাত্র আটক করিয়া! লইয়া বাইতে 

পারেন । 

৩। স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারী অথবা তত্কত্ৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত 

কোন ব্যক্তি ২য় উপধারানুষ।য়ী আটককৃত কোন জন্থ, থা 

যন্ত্র অথব! পাত্র অন্তত্র লইয়া! যাঁওয়ার পরিবর্তে এ স্থানেই তাহার 

বিবেচনায় সম্পূর্ণ নিরাপদ জিম্মায় (90390) রাখিতে পারেন। 
কোন ব্যক্তি উল্লিখিত জন্তঃ খাস; যন্ত্র বা পাত্র এ প্রকার জিম্মা 

হইতে স্থানান্তরিত করিতে, উহাতে হস্তাপণ করিতে, অথবা 

উহার কোন অবস্থাস্তর করিতে পারিবে ন!। 
৪২* ধার1_-(৪১৯) ১ ধারান্যায়ী কোন জন, খাস; 

বপ্ধ বা পাত্র আটক করা হইলে, উহ্|র. মালিকের কিন্বা যাহার 

নিকট উহা! পাওয়। গিয়াছে, তাহার মত লইয়া উহা! অবিলম্বে 

নষ্ট কর! যাইতে পারে। মতন! পাইলে, আটক করা কোন. 
খাচ্য যদি ধবংশশীল ([391191)71)15) হয় এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত 
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কর্মচারী, স্বাস্থ্যরক্ষক, সহকারী স্বাস্থ্যরক্ষক, কিন্বা জিলার 

স্বাস্থ্যরক্ষক অথবা মন্ত্রীসভার কোঁন সভ্য বা৷ অন্ডারম্যানের 
(£196177)80) ) মতে উহা! দুষিত. অস্বাস্থ্যকর, বা মনুষ্যের 
খাগ্ের পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়। স্থির হয়, তুঁহ! হইলে উহ নষ্ট 
কর! যাইতে পারে। 

২। এ প্রকার কোন জন্ত, খাছ, যন্ত্র বা পাত্র আটক করার 

জন্য এবং ১ম উপধারানুবায়ী অন্তান্ত ব্যবস্থা করার জন্য যে খরচ 

হইবে, তাহা, যাহার নিকট হইতে উহা -পাঁওয় গিয়াছে, তাহার 

নিকট হইতে আদায় কর! হইবে! 
৪২১. পধারা-_-:৪১৯) ১ ধারাম্থধায়ী আটক করা যে কোন 

জন্ত, খাছ, বঙ্গ বা পাত্র (যাহ? ৪২* ধারার নির্দেশান্ুসারে নষ্ট 

কর৷ হয় নাই ) ৪১১ ধারার ৩য় উপধারায় বণিত ব্যবস্থান্থসারে 
বত সত্বর সম্ভব, ম্যাজিপ্রেটের নিকট লীত হইবে। 

২। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট.বোধ করেন ষে; এই প্রকার কোন 

জন্ধ রোগগ্রন্ত কিন্বা এঁ প্রকার কোন খাগ্ভ দুষিত, অস্বাস্থ্যকর 
বা! মনুষ্যের খাস্ের পক্ষে অনুপযুক্ত কিম্বা ভেজাল, মিশ্রিত অথব! 

এই প্রকার কোন যন্ব বা পাত্র ৪১ ধারার ২য় উপধারাস্থ 

বণিত অনস্থাপন- এবং উহা থাগ্ প্রস্ততার্থ বা উহার রক্ষার্থ 

ব্যবঙ্গত হয়ঃ তাহা হইলে তিনি উহা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে 

বাজেয়াপ্ত করিবেন। উহা! (ক) আটক করার সময়ে উহ! 

যাহার নিকট ছিল, তাহার খরচে উহা! নষ্ট কর! হইবে। 



88৩ থানা । 

৪২২১ ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫ ধারা-বঙ্গীয় ভেজাল খাস্ভ-সন্বন্ধীয় 
আইন দেখ। 

৪২৬ ধারা--ষখন কোন কর্তৃপক্ষ এই আইনপ্রদত্ত ক্ষমতা- 
ঈুসারে কোন খাগ্ভ ন্ট করিবার অথবা উহ্থার খাগ্ঠরূপে ব্যবহার 

নিষেধ করিবার আদেশ দেনঃ তখন এ দ্রব্য কর্পোরেশনের 

সম্পত্তি বলয়! গণ্য হইবে। 
৪২৭ ধারা-_এই আইন বা অন্য কোন সাময়িক আইনপ্রদক্ 

যাবতীয় ক্ষমতা এবং কর্তব্য ব্যতীত কর্পোরেশন তাহাদের 
বিবেচনানুসারে 2 

(ক) কলিকাতা সহরের মধ্যে বা বাহিরে মিউনিসিপাল্ 

ভেয়ারি (10817 ), গোচারণ এবং ভূমি, গোশাল। স্থাপন এবং 

পরিচালন করিতে পারিবেন । 

(খ) যে সমস্ত সর্ত স্থির করা কর্পোরেশন উচিত 
বিবেচনা1 করেন, তদন্ুসারে কলিকাতার ভিতরে কি বাহিরে 

কোন গোচারণ-ভূমি কিন্বা ভেয়ারি প্রস্তুত করিতে, বর্ধিত করিতে, 

রক্ষা করিতে অথবা উহার সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিতে ব্যক্তি 

বিশেষের যে খরচ হইয়াছে, তাহার জন্ত অর্থ সাহাঁষ্য অথবা তাহার 
স্থদ বাবদ কর্পোরেশন্ তাহাদের তহবিল হইতে টাক] দিতে 
পারেন । 

(গ) মিউনিশিপাল্ অথব1 ব্যক্তিবিশেষের ডেয়ারি 

হইতে কলিকাতায় যে সমস্ত ছুগ্ধ অথবা ছুপ্ধ-জাত অন্ঠান্ত 
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দ্রব্য আমদানি হইবে, -তাহাদ্িগের কলিকাতায় আনয়ন করিবার 
যাবতীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে কর্পোরেশন্ সাহাধ্য করিতে পারেন । 

(ঘ) স্থানীয় গোমহিষ।দি জস্তর বংশগত উন্নতির 
অভিপ্রায়ে বলিষ্ঠ ষাঁড় ক্রয় করিতে, পালন করিতে অথব! 

অন্তরূপ ব্যবস্থা করিতে এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্য যে সমস্ত 

উপায় অবলম্বন কর! প্রয়োজন বোধ করেন, কর্পোরেশন তাহা 

করিতে পারেন । 

(ড) কর্পোরেশন, মিউনিশিপাল এবং অন্ত ভেয়ারি হইতে 

উৎপন্ন ডগ্ধ এবং ছুগ্ধ-জাত অন্যান্ত দ্রব্য বিক্রয়ার্থ ডিপো 

(10910065 ) অথব। গুদাম স্থাপন করিতে এবং রক্ষা করিতে 

পারেন। ূ 

৪২৮ধারা--১। এই আইনমতে কর্পোরেশন্ কর্তৃক প্রদত্ত 
অনুমতি-পত্রের নিয়ম সমুহের সহিত সামঞ্ন্ক না! রাখিয়া £_ 

(ক) কোন ব্যক্তি কলিকাতায় গোয়ালার ব্যবসা ব৷ 

কারবার চালাইতে পারিবে না; 

(খ) কোনব্যক্তি ছুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় কোন 

স্থান ব্যবহার করিতে পারিবে না ) 

২। কোন হোটেল বা ভোজনাগারে শ্র বাটার মধ্যে 

খান্তের জন্য যে ছুদ্ধ বিক্রয় হয়) তৎসন্বন্ধে ১ম উপধারায় বর্ণিত 
কোন নিয়ম খাটিবে না। 

৪২৯ ধারা--কলিকাঁতার বাহিরে কি ভিতরে অবস্থিত কোন 



৪৪২ ও খাছ | 

ডেয়ারি বা গো-শালায় ঘথোচিত বাধু স্খলন, ষযথোচিত স্থান, 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃ প্রণালী এবং জল সংগ্রহাদির যথারীতি 

বাবস্থা কপোরেশনের নির্দেশান্্যাযী আবশ্কক মত আছে কি 

না, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া কর্পোরেশন যতক্ষণ 

পর্যান্ত সন্তষ্ট না হইবেন, ততক্ষণ উক্ত ডেয়ারি হইতে উৎপন্ন হুগ্ধ 

বিক্রয়ের জন্ত ৪২৮ ধারার ১ম উপধারা মতে অনুমতি পত্র 

দিবেন ন। র 

নিষ্নলিখিত বিষয়ের বাবস্থা সম্বন্ধে কর্পোরেশনের দৃষ্টি 
থাকিবে £_ 

( ক) দুগ্ধবতী গো-মহিষাঁদি অন্তর স্বাস্থ্য এবং শারীরিক 

অবস্থা। 

(.খ ) উক্ত ডেয়ারি বা গো-শালায় যে সমস্ত পাত্র 

দ্ধ রক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়ঃ তহাদিগের পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতা । 

(গ) হঞ্ধ ধাহাতে কোন সংক্রামক রোগের বীজছ্ষ্ট 

বা সংস্পর্শ-দোষে কোন প্রকারে দূষিত ন! হইতে পারে, 

তাহার ব্যবস্থা । 

৪৩৯ ধারা- _ধধি স্বাস্থ্যরক্ষকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে 

বে কলিকাতাস্থ কোন ব্যক্তি সাংঘাতিক রোগে ভূগিতেছে, 

অথবা! তাহার ভূগিবার সম্ভাবনা আছে এবং কলিকাতার 

ভিতরে বা বাহিরে অবস্থিত যে সমস্ত ডেয়ারি বা গো-শালা 

হইতে কলিকাতায় যে দুগ্ধ সংগৃহীত হইয়াছে, সেই ছপ্ধই এ 
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রোগের কারণ, অথবা এর প্রকার স্থান হইতে সংগৃহীত হু্ধের 
ব্যবহারে কলিকাতাস্থ যে কোন ব্যক্তির সাংঘাতিক রোগ হইবার 

সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে উক্ত ছুগ্ধ বিক্রেত। গত ছয় সপ্তাহ 
ধরিয়া যে সমস্ত ভেয়ারি বা গোঁশালা হইতে ছ্দ্ধ সংগ্রহ 
করিয়াছে ব করিয়া থাকে, স্বাস্ক্যবিভাগীয় কর্মচারী নিদিষ্ট 

সময়ের মধ্যে, তাহার নিকট হইতে সেই সমস্ত স্থ(নের একটা সম্পূর্ণ 
তাঁলিক। সংগ্রহ করা, আবশ্তক মনে করিতে পারেন । বদি শ্রী 

ঢগ্ধ বা উহার কিয়দংণ অন্য কোন বাক্তির দার! সংগৃহীত হইয়া 

থাঁকে, তাহা হইলে স্থাস্থ্যবিভাগীয় কম্ম্চারী তাহার নিকট 

হইতে এ প্রকার তালিকা লওয়া আবশ্ঠক জ্ঞান করিতে 

পারেন এবং যে কোন ব্যক্তির নিকট এ প্রকার তালিকা 
লওয়া আবশ্যক বৌধ করা হইবে, তাহাকে এ প্রকার" একটা 

তালিকা অবশ্য দাখিল করিতে হইৰে। 

৪৩১ ধরা । ১। স্বাস্থ্যরক্ষক কোন ভপযুক্ত পশুচিকিৎসকের 

সহিত ৪২৩ ধারায় বর্ণিত যে কোঁন ডেয়ারি বা গোশালা এবং 

তন্মধ্যে অবস্থিত হুগ্ধবতী গোমহিযার্দি পরিদর্শন করিতে পারেন । 

এই প্রকার পরিদর্শনের পর যদি তিনি মনে করেন বে উক্ত স্থান 

হইতে সংগৃহীত হুগ্ধের ,ব্যবহারে কোন সাংঘাতিক রোঁগ 

উৎপন্ন হইয়াছে অথবা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা 
হইলে উক্ত ডেয়ারি বা গোশাল! হইতে ছগ্ধ-সংগ্রহের নিবারণার্থে 

তিনি আদেশ প্রচার করিতে পারেন। 



$৪৪8 থাছ্। 

২। ছুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তন অথবা সংক্রামক রোগ-বীজ- 

দুষ্ট হওয়ার কারণদুরীভূত হইয়াছে এই সম্বন্ধে স্বাস্থ্য-রক্ষক সম্তষ্ট 
হইলে ১ম উপধারান্থসারে তিনি ষে আদেশ দিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ 
তাহার প্রতিহার করিবেন। 

৩। কলিকাতার বহির্ভীগন্থ যে কোন ডেয়ারি বা! গেো- 

শালা সম্বন্ধে ১ম উপধারাম্ুসারে যখন কোন আদেশ দেওয়া 

হয় অথবা ২য় উপধারামতে উহার প্রতিহার করা হয়, 

তখন স্বাস্থ্য-রক্ষক, & ডেয়ারি বা গোশালা যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 

এলাকায় অবস্থিতঃ তাহার নিকট এ সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন । 

৪। ১ম উপধারানুসারে কোন আদেশ দেওয়1 সন্বন্ধে স্বাস্থ্য- 

রক্ষক এ ছুপ্ধ ফুটাইয়া এবং যথা প্রয়োজনীয় অপর কোন ব্যবস্থা 

করিয়! উহা ব্যবহার করিবার অন্মতি দিতে পারেন অথব। ছুঞ্ধ 

ফেলিয়া দিবার (1)99৮০৩ ) আদেশ দিয়া ইহার জন্ম 

ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবেন । 

(৫) এই ধারায় বর্ণিত নিয়মের বিরুদ্ধ কেহ ছুগ্ধ বিক্রয় 

কি সরবরাহ করিতে পারিবে না। 

(৬) এই ধারা-নি্দিষ্ট কোন আদেশ সম্বন্ধে যদি কোন 

চুক্তি ভঙ্গ হয়ঃ তাহা! হইলে কোন গধব্যবসাতী চুক্তি ভঙ্গের জন্য 
দায়ী হইবে না। 

৪৩২ ধারা--( ৪৩১) ১ম উপধারায় বর্ণিত পরিদর্শনের পর 

যদি স্বাস্থ্য-রক্ষক মনে করেনযে উক্ত ডেয়ারির গোমহিষাদি 



ভেজাল খাগ্ধ-সন্বন্ধীয় আইন । ৪৪৫ 

কোন রোগে ভুগিতেছে এবং রুগ্ন অন্তর ছুপ্ধের বাবহারে বে কোন 

ব্যক্তির সাংঘাতিক রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে 

তিনি এরূপ যে কোন অন্ত আটক কিয়! পশু-চিকিৎসাঁলয়ে 

চিকিৎসার্থ পাঠাইতে পারেন । 

২। ১ম উপধারানুসারে খন কোন জন্ত পশুচিকিৎসালয়ে 

প্রেরিত হইবে, তখন উক্ত চিকিৎসালয়ের প্রধান কর্মচারীর মতে 

উহ৷ আরোগ্য ন! হওয়। পধ্যস্ত তথায় রক্ষিত হইবে । 

৩। করপোরেশনের সাময়িক বাবস্থান্থসারে উক্ত অন্তর 

চিকিংস।, খাঁন্ত ও জল যোগাইবার বায় এ জ্বর মালিকের নিকট 

হইতে আদায় করা হইবে । 

৪। যদি মালিক এই প্রকার খরচ দ্বিতে অথবা পল্ত- 

চিকিংলা!লক্নের প্রধান কর্মচারী কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য জন্তটা 

স্থানান্তরিত করিতে অস্বীকার বা অবহেল! করে, স্তাহা হইলে 
, উক্ত কর্মচারী জন্থটা বিক্রয় করিতে এবং বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে এ 

খরচ আঁদ।য় করিতে আদেশ দিতে পারেন । 

৫। বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে খরচ বাদে ষদি কিছু উদ্ধত থাকে, 
তাহ! হইলে উহ! কর্পোরেশন্ কর্তৃক জমা রাখা হইবে এঘং মালিক 

বিক্রয়ের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দরখাস্ত করিলে তাহাকে 

: উহ। ফেরত দেওয়া হইবে ।* 
৪৩৩ ধারা-_- ৪২৮ ধারার ১ম উপধারান্ুারে অন্ুমতি-পত্র 

(7.1961809 ) প্রাপ্ত বাক্তি কলিকাতার অন্তর্গত বা বহির্ভগে 



9৪৬ খাস । 

অবস্থিত বে ডেয়ারি বা গোশালা' হইতে কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ ছুগ্ধ 
গ্রহ করিয়া থাকে, সেই সকল স্থানে বা উহার সংশ্রবে নিযুক্ত 

বাক্তিগণের মধ্যে কোন সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইলে এ ব্যক্তি 

উক্ত সাংঘাতিক রোগের আবির্ভাব জানিবামাত্র অথবা উহার 

সম্বন্ধে তাহার সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইবামাত্র, স্বাস্থ্যরক্ষাকের 

নিকট উহা। জ্ঞাপন করিবে । . 

৪৩৪ ধারা-_কলিকাতার অন্তর্গত কিন্বা বহির্ভাগে অবস্থিত ষে 

ডেয়।রি বা গোশালা হইতে হুদ্ধ কলিকাতায়, বিক্রয়ার্থ সংঞহু কর! 

হয়, সেই সমস্ত স্থানের পরিদশনের জন্ত প্রবেশ সম্বন্ধেঃ এই 

আঁইনের ৫*৭ ধারায় বণিত ষাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি খাটিবে। 
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রায় বাহাছুর 

ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বস্থ প্রণীত। 
শারীর স্বান্থ্য-বিধান-_২য় সংস্করণ মুল্য ১০ টাকা। 

“এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া! গ্রন্থকার প্রকৃত দেশ-হিতৈষণা ও 
জাতি-গ্রীতির কার্য করিয়াছেন। বাঙ্গালী তজ্জগ্ত তাহার নিকট 

চিরকৃতজ্ঞ রহিবে ।* আঁবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হাতে এই গ্রন্থ বিরাজ 
করুক--বাঙ্গালার শ্মশান শান্তিময় গৃহে রূপান্তরিত হইবে, সংসার 
হইতে রোগ; শোঁক, অর্থনাশ ও মনম্তাঁপ যে অনেকাংশে অনৃশ্ঠ 

হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ আশা আছে। গ্রন্থের 
ছাঁপ। কাগজ প্রভৃতি চমৎকার ।” ভারভী। 

“এই পুস্তকে স্বাস্থ্য-রক্ষার সাধারণ নিয়ম প্রাতরুখ্বান হইতে 
আরম্ত করিয়৷ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সম্পর্কে অতি বিশদ 

ও সহজ ভাষায় সংস্কারবিমুক্ত স্বাধীন ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াঁছে। 

সংক্রামক ব্যাধির কারণ ও নিবারণের উপায় ও সহজ-চিকিৎসা- 

প্রকরণটি বিশেষভাবে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া জানিয়। 

রাখা উচিত। স্থাস্থ্যসত্বন্ধীয় এমন বিশদ ও সম্পূর্ণ পুস্তক বাঙ্গাল 

ভাষায় আর বোধ হয় নাই, সুতরাং এই পুস্তকের সমাদর হওয়া 
উচিত-_ইহা৷ লেখকের প্রতি অন্থকম্পার বশে নহে, নিজেদের 

আত্মরক্ষার জন্যই ।” প্রবাসী 
খাস্-_€ ৪র্থ সংস্করণ )-7মৃল্য ২২ 
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« এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে রাখ! উচিত |” প্রবাসী ৷ 
€ এ পুস্তক প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ্য হওয়া উচিত ।” ক্িতবাছী 

“ইহা সর্বজন প্রয়োজনোপযষোগী হইয়া দেশের ও দশের 
অশেষ উপকার সাধন করিবে ।” বন্থমভী। 

৫ এই গ্রন্থ বিজ্ঞানবিষয়ক হইলেও ইহার ভাষ। উপন্যাসের 
মত। ইহা প্রত্যেকেরই পঠিতব্য ।” বঙ্গবাসী। 
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আসাম গভর্ণমেন্ট, কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকরূপে এবং বাঙ্গাল! 
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“[0 152 02107100 2130 10517010076 0001161 আ1005) 11 006 

511711015 200 082110100] 91০ 01 ঘা)101) 700 219 2 10952 26 

5110010 08 17700011090 21710 6৮০17 ৮০772011127 501)001, 

917 0]. 0, 13059, 20 05 55 1.) চা, 1 ৩, 

2:85 28:69161) 0: 2780182 560.06:068--59০001)0 

9৫10101)---121109 2 2101189. 

“[0110%90 010 01১6 117195110010960 17 90111 20101121016 

8007959) 0208 09.0110% €0 ঠি আহ০10.৮ 

[.. 00. ২. 1১, ৬11501, ঘ, 0 0১ ৯55 20০ 0 015 15 8155, 

] 8098 ৮61) 5100817 অ10) 18 ৮৫] 5205 

1.0 001, 91 ড/, 13900202105 [১ 05 2 ভিত সত 2) ১0-81.8০ 

"] 0019 10006 আ1)8 00 0099 5210 10 11115 160/015 

জা1]] 1106 51] 02 0924 6215. 

111. 9, 5, 15077781190, [5 মে 

4৫ 055 901001005 0089 10 1680 16 10 01096 

21(91111010 800 (0110৬ 101) 50000010905 ০819 01)6 $910- 

8019 20109 1 1469 রি 

91৫ 30017000855 13817617169 1009 81, 45 25 259 201, 00. 



“৩ 01070 5551 8১0061০0081) 6০ 1680 011 

70210101016 2170 ৪০ 01১21010107 13036 101 1019 80010699,৮ 
£111000 7418107. 

» 0119 110790010110129 00170211)60 117 0015 1900]. 2819 

312001) 210৮9108016. 8110418, 
327 0০০7:0909295 88067:095 (1586 )-- 

[১0011517900 1169919. 5, 1. 1.910171 ৫0:00.) 56) 
0011926 9/691, 091011069.---01108 [5 2, 98190090 ৪9 

॥. [77176 210 14101 00০0 0 019 30517010191 ০01 

11910091. 

৭119 1000]: 15 ০010) 15 6181) 10 0০010” 
৪, 0.0. ও, /081141, 

2739 59019206220 9/20 06062 2206915 

01 881 00100101191 13559 139105001০0] 1, 1:01090 

9৮]. 1১, 13059, 84. 735 ঢু 05550810081 9011901 ০1 
17001091 11901016 :--77109 ২5 5. 

“18175 01 016 [80019 279 91 7217221061 117051651 

20 016 000] /1]] 109 10915 1০ 'স610017)90.” 
37871658188. 

প্রকাশক-উরজ্যোতিঃপ্রকাশ বঙ্গ এম্ বি, এফ ২ দি এস্ 
২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন, কলিকাতা । 

[0 081790 01 1195575. 03070025 01880091196 & 9023) 
20211115 ০০01081115 31966 08100108. 












